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Literaire tiJ'dschriften staan vaak bol van 'bedachte leuzen' schreeuweri9e be9inselverklarin9en en polemische
drukdoeneriJ' . Helden worden aan de borst 9edrukt viJjanden verketterd reputaties verpulverd en op de ruInes
die overbliJven wordt het nieuwe droomkasteel 9ebouwd . Maar hoe spannend dit ook mo9e klinken vaker dan
branie en bravoure is er plaats voor braafheid en bedachtzaamheid .
Niet alleen in de 'be9inselloze' postmoderne tiJjd is de toon zo nu en dan lauw . 9etui9a de wat bloedeloze
inleidin9 van de eerste Revisor, waarin de redactie ze9t "niet in het teken to willen stann van ideolo9ie of
esoterische wiJjsheid . Wie daarop wacht kan nu met lezen ophouden ." Maar ook in een tiJjd die wel our
standpunten vraa9t, zoals het Interbellum bliJ'ken kritische 9eluiden sours ver to zoeken . De redactie van Het
Duitsche Boek en De Wee9schaal probeerde zich an9stvalli9 buiten politiek vaarwater to houden en kwam 1'uist
daardoor in moeili1jkheden zo toont het hoofdartikel . Dat het niet noodzakeli1'k is our zich expliciet uit to spreken
voor het een dan wel te9en het antler, daarvan 9etui9t het ti1'dschrift Randstad - hierin wordt niet
9epolemiseerd- maar 9apubliceerd . In haar keuze voor de bi1jdra9en liet de redactie duideli1'k zien waar ze voor
stond
Onze columnist vraa9t zich of waar het heen moet met de literaire tiJjdschriften in het huidi9e
9ecomputeriseerde tiJdperk . Terwi1'I de eerbiedwaardi9e literaire bolwerken hopeloos achterbli1jven schieten de
tiJ'dschrift1'es met een hoo9 hobbYclub9ehalte als paddestoelen uit de virtuele 9rond . Een p a ar aanraders voor
wie liever surft dan leest : www.boekgrrls
. .n l en www.uitgeestonline .nLbli kl.

illustratie Wouter Gresnigt
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Vrienden van Het
Receptie van de Duitse letterkunde in Nederland 1930-1944
aan de hand van Het Duitsche Boek en De Weegschaal
Een Nederlands ti1'dschrift over Duitse Iiteratuur, en dat in de 1jaren derti9 . Het
Ii1'kt een witz, maar het bestond echt. En toen het ene failliet 9in9, kwam er een
ander. De redacteuren van beide ti1'dschriften probeerden zo obJ'ectief mo9eli1'k
de Iiteratuur van het buurland to benaderen, maar dat 9in9 niet alti1'd zonder
problemen . Christiaan Janssen Iaat in zi1jn artikel zien hoe moeili1'k het is om de
balans to vinden tussen 9oed en font .
Christiaan Janssen

In velerlei opzicht ontstaat er daar gfinds lets geheel nieuws . Belan91
ri'ke
veranderin9en op 9 eesteli'k
9ebied
voor
den
oorlo9
al
begonnen
ziljn
hier bezi9
1
zich to voltrekken . In9'I
ewi'den weten dat al lang op hun speciaa/ 9 ebied en kijken
1
belan9stellend naar elke nieuwe Publicatie, die daarvan een sYmAtoom is . De
bewe9in9 is zeker voor ons- naaste buren, een interessant schouwspel, maar z1 ij kan
voor ons 9
I eesteli'k leven no9 meer beteekenen . Het is niet onwaarschi'nli
ll"k - tal
van teekenen wizen
erop - dat die nieuwe oPvattin9en ook to onzent invloed
1
kri'
19 en . Misschien is hier voor het Duitsche Boek een tack we99ele9d.
Het Duitsche Boek 1930 pp . 1-2
Wat zou in bovenstaand tekstje uit 1930 bedoeld kunnen zijn met nieuwe opvattingen die
zich in Duitsland begonnen door to zetten en die volgens de opstellers ervan ook voor ons,
Nederlanders, wel eens van belang zouden kunnen zijn? Het tweede deel van de vraag valt
nog het eenvoudigst to beantwoorden : Duitse cultuur en wetenschap golden al Binds het
einde van de negentiende eeuw, toen Duitsland na de gewonnen oorlog tegen Frankrijk
eindelijk een politieke eenheid was geworden, als vooraanstaand en ze oefenden grote
invloed uit op Nederlandse culturele en wetenschappelijke kringen . Maar over welke
opvattingen ging het hier dan precies? Bij het lezen van het jaartal '1930' zal de
hedendaagse lezer waarschijnlijk in een eerste opwelling aan het opkomende nationaalsocialisme denken . Vanuit ons huidige perspectief valt die gedachte wel to begrijpen . Drie
jaar nadien, in 1933, kwamen in Duitsland immers de nationaal-socialisten aan de macht en
die waren niet zomaar uit de lucht komen vallen : Duitse tradities, zoals de Pruisische
bevelsmentaliteit, een verloren oorlog, en de economische malaise hadden deze
machtsomwenteling in de hand gewerkt.
Toch geeft deze opvatting een enigszins vertekend beeld van de Duitse situatie op de
drempel naar de jaren dertig . De situatie was ronduit onvoorspelbaar en gaf nog geen enkel
eenduidig uitsluitsel over de vraag waar het met Duitsland naar toe zou gaan . Politiek gezien
kon het nog alle kanten op . In 1929 hadden de nazi's regionaal weliswaar hun eerste
successen behaald, maar over het algemeen waren de democratische partijen eerder bang
voor de extremisten van links, de communisten, dan voor de nationaal-socialisten . De
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Duitsche Boek
bloedige overgang van het Russische tsarenrijk naar een communistische Sovjet-Unie en de
communistische couppogingen in Duitsland na de verloren Eerste Wereldoorlog lagen bij
velen nog vers in het geheugen . Bovendien bleef de dreiging van een coup ook daarna nog
aanwezig . De militaire elite had toch al niet veel op met links, ook niet met de gematigdere
sociaal-democratische vertegenwoordigers van de jonge Republiek van Weimar.
Conservatieve militaire en ook politieke kringen beschouwden links als hoofdschuldige van
het verlies van de oorlog en waren bang hun macht to verliezen door hervormingen van het
staatsbestel . Zij zagen dus liever een ordeherstel van rechts .
Na het vertrek van de Duitse keizer in november 1918 riep de sociaal-democraat Philipp
Scheidemann de republiek en tevens eerste democratie op Duitse bodem uit . Deze kreeg de
bijnaam Republiek van Weimar naar de plaats waar de grondwet werd aangenomen . In de
beginfase, van 1919 tot 1923, heerste grote onrust . Tussen 1924 en 1929 kende de republiek
een fase van betrekkelijke rust . Maar in 1930 barstte in alle hevigheid een nieuwe
economische en politieke crisis los . In dat jaar werden namelijk in Europa de gevolgen van de
grote beurskrach op Wallstreet voelbaar. Vooral in Duitsland kwam de klap hard aan : de
regering was nog steeds bezig om oorlogsschulden of to lossen en de economie was nog to
zwak om een nieuwe crisis het hoofd to kunnen bieden . De ellende werd compleet toen ook
nog eens de succesvolle minister van Buitenlandse Zaken, Gustav Stresemann, overleed . Deze
politicus was het eind jaren twintig gelukt om het Duitse Rijk weer enig aanzien in de wereld
en zijn yolk enig gevoel van eigenwaarde terug to geven .
Aan de vooravond van deze crisis en dus nog vanuit een idee van betrekkelijke politieke
en economische rust publiceerde de schrijver het inleidende tekstje . Deze tekst probeerde
niets anders dan de enorme diversiteit aan geestelijke stromingen in het Duitsland van eind
jaren twintig to laten zien, toen Berlijn een van de toonaangevende steden van Europa was .
Op het gebied van de wetenschap, de literatuur en de film bloeide Duitsland immers volop .
Voorbeelden daarvan zijn de uitreiking van de Nobelprijs voor literatuur aan Thomas Mann in
het jaar 1929, verder het succes van de Duitse filmindustrie en de toonaangevende
architectuur van de Bauhaus-school . Zoals gezegd, was ook Nederland toen in vele opzichten
sterk op Duitsland gericht . De interesse voor de Duitse letterkunde geeft daar een indicatie
van . Na de Tweede Wereldoorlog nam als gevolg van de bezetting en van een toenemende
orientatie op de Angelsaksische wereld de aandacht voor de Duitse cultuur en wetenschap
behoorlijk af .
Duitsche letterkunde voor de ontwikkelde leek
Juist deze culturele bloeiperiode van de Duitse cultuur alsmede de belangstelling van
Nederland voor Duitsland heeft ertoe geleid dat de opstellers van het inleidende citaat het
plan opvatten een breed publiek kennis to laten nemen van wat er in Duitsland zoal op de
boekenmarkt verscheen . Daartoe werd in 1930 een tijdschrift opgericht, Het Duiische eoek,
dat ten behoeve van de 'ontwikkelde leek' een selectie maakte uit de berg aan nieuw
materiaal : het spectrum reikte van het traditionele streekromannetje tot de experimentele

Vooys 1 -Jaargang 19

5

Bi1j voorbeeld Van

Dam, 'Duitsche
letterkunde en
politiek' . In : Het

Duitsche Boek 4
(1933), p. 33 ; 1 .5 .
Bartstra, 'De

revolutie van '18
van twee kanten
belicht' . In : Het
Duitsche Boek 2

(1931), pp . 101103 .

monta9eroman zoals Alfred DOblins bestseller Berlin
Alexanderplatz (1929), en van de nationalistische
oorlo9sroman aan de ene kant . 9eschreven uit een 9rote
f rustratie over de verloren oorlo9, tot pacifistische
literatuur in de trant van Erich Maria Remarques Im
Westen nichts Neues 1929 aan de andere kant . De
redactie van het tijdschrift bestond uit de 9ermanisten Jan
van Dam hoogleraar aan wat toes no9 de Gemeenteli1'ke
Universiteit Amsterdam heette, zi1'n colle9a Theodor van
Stockum van de Ri1'ksuniversiteit to Groningen en Gerard
Ras die in het middelbaar onderwiJjs werkzaam was .
In het tijdschrift werden onderwerpen van allerlei aard
bes roken maar de nadruk la o de letterkunde . Maar
liefst 250 recensenten onder wie gerenommeerde
Nederlandse geleerden zoals Jan Romein en Jacques
Presser, leverden in de loop van veertien J'aar9an9en Het
Duitsche Boek 1930-1933 De Wee9schaal 1934-1944
hun biJ'dra9e . Naast de boekbesprekin9en die het
merendeel van de pa9ina's vulden en waarin men vaak slechts structurele en stilistische en
9een inhoudeli1jke kritiek leverde verschenen er re9elmati9 artikelen die vanuit een breder
perspectief de culturele en politieke ontwikkelingen in Duitsland aan de orde stelden . De
meeste bi1jdra9es wares in het Nederlands 9eschreven maar de Duitse medewerkers van het
tijdschrift schreven veelal in hun eigen taal .
In 1933 stopto Meulenhoff met de uit9ave . Het tijdschrift was verlies9evend en de
economische crisis was to 9root zelfs voor een kapitaalkrachti9a uit9ever als Meulenhoff, om
een verliesgevend blad voort to zetten . Bovendlen was de ti1d9eest er niet meer naar om een
tijdschrift over Duitsland uit to 9even . Tra9isch aan Het Duitsche Boek was dan ook dat het
pas na de '9ouden' Weimarer J'aren op de markt kwam . In 1933 kreeg het tijdschrift ook no g
eens met een politieke aardverschuivin9 In Duitsland to makes . Adolf Hitler werd na een
enorme verkiezin9swinst van de door hem 9eleide NSDAP, de Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei op 30 Jjanuari van dat Jjaar als nieuwe Duitse ri1'kskanselier naar voren
9eschoven met de verwachting dat hiJj het niet zou redden . Toes Hitler sYstematisch en radicaal
ziJ'n politieke to9enstanders uitschakelde en anti-Jjoodse wetten liet uitvaardi9en bleek echter
dat hiJj niet van plan was de macht ooit nog op democratische wiJjze uit handen to 9even .
Ondanks deze ontwikkelin9en lukte het de redactie een nieuwe uitgever to vinden . De
kleine Zeeuwse uit9everiJ' G .W. den Boer was in 1934 bereid het tijdschrift onder een ander e
naam voort to zetten : De Weegschaal . Bovendlen werden twee nieuwelin9en aan de redactie
toe9evoegd : de Duitser Theodor Baader, hoo9leraar aan de Universiteit van NiJjmegen en
Hendrik SparnaaY, privaatdocent in Utrecht .
Een wankel evenwicht
Het aan de macht komen van Hitler en ziJ'n bruise hordes in 1933 werd door de Nederlandse
politiek en media kritisch 9evol9d . Ook Nederlandse literaire ti1'dschriften die 9ere9eld Duits e
literatuur besprakes zoals De Gids en Forum toonden zich kritisch over de ontwikk0lin9en .
Ze beperkten zich hierbi1 j overigens niet tot de besprekin9 van Duitse literatuur . H .T.
Colenbrander, redacteur van De Gids volgde de politieke ontwikkelin9en in zi1jn
'Buitenlandsch overzicht' op de voet . Menno ter Braak redacteur van Forum, gold als een van

de scherpste critici van het Derde Ri1'k in Nederland . Van hogerhand verbond men aan dez e
houdin9 echter weini9 praktische copsequenties . De economische band met DuiisIand was
van dusdanig groot belang dat de Nederlandse regering de betrekkin9en met haar 9ro to
buurman niet op het spel wilde zetten . Zeker toes Duitsland halverwe9e de J'aren derti9 u it
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het economische dal be9on to kruipenr konden Nederlandse politici en verte9enwoordi9ers
uit economische krin9en het zich niet veroorloven om het Duitse regime te9en zich in het
harnas to 1a9en . Door zich afhankeli1k op to stellen ten aanzien van Hitler-Duitsland kwam de
Nederlandse neutraliteit tussen 1933 en 1940 meerdere maen onder druk to stann .
Bovendien werden niet alleen in Duitsland maar ook in Nederland de nieuwe machthebbers
sterk onderschat - zelfs in 1oodse krin9en . Hitler werd Ian9e ti1d als een verschiJnsel
beschouwd dat vanzelf wel weer voorbi1 ' zou 9aan .
De redactie van De Weegschaal wenste alle schiJjn van partil'di9held to vermi1'den . Men
pretendeerde ob1'ectief to ziJjn en 9een uitspraken voor of te9en het Derde RiJ'k to doen . Aan
de dagellJkse terreur van het Derde RIJk besteedde men dan ook 9een aandacht . EnerziJds valt
dat wel to be9riJpen van een blad dat zich met name op letterkunde toele9de maar
anderzi1'ds toonde het een 9ebrek aan inzicht in de verhoudin9en in Duitsland . Neutraliteit
houdt immers in dat niet alleen een taboe op standPunten rust die in het voordeel van de
nationaal-socialistische Ievensbeschouwin9 uitvallen maar ook op standpunten die deze
ideolo9ie afkeuren . Wat dit voor consequenties had, bli1'kt uit het redactionele commentaar
bi1 j het eerste nummer van De Weegschaal :
Dat de p
1 olit ek da rbi' 9
1 eheel terzi'de zal worden gelaten, spreekt welhaast vanzelf .
De nadruk zal flu dienen to vallen op
I de in Duitschland zelf verschijnende boeken ,
maar daarnaast zal aandacht worden 9eschonken aan de emi9rantenliteratuur, voorzoover zJ i nret politiek is, en de in andere landen verschrlnende boeken over
onderwerpen op Duitschland betrekking hebbende .
De Wee9schaal 1934-1935, pp . 1-2
Het zinsde l "a n de mi9rante literatu r, vo rzo ver zi1 ' niet polit ek is" miJjn cursiverin9, CiI J'kt red liJ'k

. Maar het IiJjkt er ook op dat deze voorwaarde om 9een politieke uitspraken to
doen minder stren9 gold ten aanzien van literatuur die uit Duitsland zelf afkomsti9 was .
DaarbiJ ' spelen tevens nuanceverschillen een 9rote rol . Vanzelfsprekend besPrak men 9een
boeken waarin expliciet antisemitische uitlatin9en werden 9edaan . Maar er is een veel 9rotere
9roep schriJjvers die niet onder dat embargo viel die op subtiele wi1jze levensbeschouweliJjke
kwesties in de 9eest van het nationaal-socialisme aan de orde stellen . Bovendien verbood de
neutraliteitshoudin9 het om het onrecht te9en de 1'oden aan de kaak to stellen . Wie dat wel
deed bedreef nameli1'k `politiek' ten 9unste van de to9enstanders van het nationaalsocialisme . Vanuit een moreel oo9punt kwam het tiJdschrift daardoor al met al dani9 in het
nauw . DaarbiJ komt no9 eens dat steeds vaker schri1jvers werden belicht die boeken schreven
waarin op het eerste 9ezicht ideolo9ische kwesties 9een rol speelden maar die wel lid waren
van de nazi-partiJ j en die door het regime met PriJ'zen werden overladen . Dat de redactie meer
aandacht wenste to schenken aan schrijvers die in het Derde RIJk waren 9ebleven liJkt
be9ri1'pell1k, om de simpele reden dat lit er in aantal meer waren dan de 9eemi9reerden . Er
veranderde dan ook niet zo heel veel : voor de machtsovername werden er boeken uit
Duitsland besproken en na 1933 bleef de nadruk daarop li99en . Dezelfde uit9evers bleven
boeken toesturen .
Inderdaad vielen de veranderin9en op het literaire vlak in Duitsland in het begin no9 wel
mee . De meeste Joodse schrijvers en de door de nazi's als links beschouwde schriJjvers werden al
vriJ snel 9eweerd maar in 1934 kon biJvoorbeeld no9 het tweede deel van de Josefstrilo9ie van
de inmiddels 9eemigreerde en als 9emati9d links to boek staande Thomas Mann verschiJ'nen .z
Tot 1938 waren er, weliswaar in steeds beperktere mate ook no9 mo9eli1'kheden voor 1'oodse
uit9evers om boeken to verkopen .3 Een misvattin9 is dat ineens alle schri1jvers die hun land
niet verlieten propaganda voor het nieuwe regime 9in9en maken . Van protest te9en het
regime was weliswaar weini9 to bespeuren maar velen hielden zich toch liever ver van het
nationaal-socialistische ideeen9oed .
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2 Dit boek werd ook
in De Weegschaal
besproken : Van
Stockum, 'Thomas
Mann, der junge
Joseph' . In : De
Weegschaal 1
(1934-1935), p . 71 .
3 Met name de
Schocken-Uerlag
gaf na 1933 nog
boeken van joden
ult . Deze
onderneming werd
geleid door de nietjood Lambert
Schneider. Martin
Buber was z'n
productiefste en
succesvolste
schrijver. In 1935
lukte het zelfs nog
om het werk van
Franz Kafka, die
ook foods was,
opnieuw uit to
geven . Verder
konden joodse
schrijvers nog
terecht bij de
kleinere uitgeverij
Philo
. De
'Reichskristallnacht'
in november 1938
betekende het
einde voor het
joodse culturele
leven in Duitsland .
Per 1 januari 1939
werden ate joodse
boekhandels
verboden . Daarna
lag de uitgave en
verkoop nog een
tijdje in handen van
de Uerlag Ji discher
Kulturbund. Deze
had echter geen
mogelijkheden de
boeken aan de man
to brengen door
het ontbreken van
verkooppunten . In
1941 werd ook
deze uitgeverij
verboden.
(Wittmann 1999, p .
365)

Wat de redactie wel vanaf het begin had kunnen weten, was dat niet zomaar wat schrijvers,
maar juist de vooraanstaanden onder hen waren geemigreerd en dat - afgezien van auteurs
als Gerhart Hauptmann, Ricarda Huch, Werner Bergengruen, Erich Kastner, Ernst Wiechert en
een groep talentvolle jonge schrijvers -veelal de tweederangs auteurs waren achtergebleven .
Zij grepen meteen hun kans en werden van de een op de andere dag tot vooraanstaande
schrijvers uitgeroepen . Uit de Sektion fur Dichtkunst van de Preuf3ische Akademie der Kunste
stapten begin 1933 die schrijvers op die zich niet met de nieuwe politiek konden verenigen
of werden schrijvers verwijderd die niet meet werden getolereerd . Zoals al eerder
aangegeven, had de groep schrijvers en dichters die dit laatste overkwam en die vervolgens
massaal emigreerden dit ofwel to danken aan hun politieke standpunten, omdat ze sociaaldemocratisch of communistisch waren, ofwel aan hun joodse afkomst . Thomas Mann en
Ricarda Huch behoorden tot de eerste categorie . Ze werden weliswaar niet vanwege hun
politieke afkomst of hun ras vervolgd, maar zagen uit morele overwegingen of van verdere
deelname aan het openbare culturele leven . In plaats daarvan traden zogenaamde volkische,
dat wil zeggen nationalistische en reactionaire schrijvers op de voorgrond die niets van
modernistische literatuuropvattingen moesten hebben - vaak zijn dat namen die niemand
meet kent, maar die met hun boeken een hoge oplage bereikten - zoals Hans Grimm, Hanns
Johst, Agnes Miegel, Hans Friedrich Blunck en Erwin Guido Kolbenheyer . De opbouw van hun
bceken verliep volgens de traditionele literatuuropvattingen van de negentiende eeuw . Ook
het wereldbeeld van deze schrijvers was vroeg negentiende-eeuws en ging uit van een
natuurlijke, agrarische samenleving die nog niet door de industrie 'verpesY was . Angst voor
de vooruitgang en de industrialisering was de voornaamste drijfveer voor deze schrijvers . De
bevattelijkheid voor nationaal-socialistische denkbeelden was bij deze schrijvers daarom groot .
Ook De Weegschaa/ deed mee aan deze, zoals Nietzsche het noemde, 'Umwertung alter
Werte' zonder zich of to vragen of ze daarmee het nationaal-socialistisch regime niet in de
kaart zou spelen en daardoor haar neutraliteit zou verliezen . Illustratief voorbeeld van deze
'Umwertung' is de manier waarop Van Dam en Van Stockum in hun samen geschreven
Geschichie der deuischen Literatur (1935) over de geemigreerde auteurs Thomas en Heinrich
Mann oordeelden . Ze betichten hen, toch niet de minsten, van 'on-duits gedrag' :
So mussie Heinrich Mann, der gewisse Schwachen des deutschen Volkes in
grotesker Ubersteigerung aufgedeckt hatte and der nicht das geringste Gefilhl der
Warme fur sein folk meter besiizt das land verlassen, and sein eruder Thomas, der
gewiss dem deutschen Volke nahersieht, abet doch auch, vor al/em infolge seiner
stets zunehmenden Neigung zur Stilisierung and /ndividualisierung den
Zusammenhang mit dem Deutschtum immer meter verloren hat, folgte item zeitweise
in die Verbannung . (De Weegschaal 2 (1935-1936, pp . 113-115)
De radicaal-democratische Heinrich Mann had bekendheid verworven als schrijver van het
boek Der Untertan (1914), waarin hij de Duitse bevelsmentaliteit ten tijde van het keizerrijk
overtuigend aan de kaak had gesteld . Ondanks zijn kritische houding stond hij positiever
tegenover de Weimarer Republiek dan menig ander schrijver, maar hij miste volgens de
literatuurgeschiedenis van Van Dam en Van Stockum blijkbaar een bepaald gevoel van
warmte voor zijn yolk en was zodoende gedoemd in 1933 Duitsland to verlaten . Volgens
beide heren zou ook zijn broer Thomas die in politiek opzicht gematigder was, to
individualistisch zijn waardoor hij steeds meet de band met zijn yolk zou hebben verloren . Het
li}kt wet alsof Van Stockum en Van Dam - toch germanisten van naam - het nationaalsocialistische standpunt inzake de gebroeders Mann letterlijk hebben overgenomen zonder
er ook maar een kritische kanttekening bij to plaatsen . De beide germanisten zagen de
nieuwe Duitse machtsverhoudingen blijkbaar als onherroepelijk en ondernamen geen poging
om daartegen to protesteren .

8
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De soep werd echter minder heet 9a9eten dan ze werd op9ediend : in De Weegschaal
werden no9 een enkele keer boeken van Thomas en zelfs van Heinrich Mann besproken . Ook
andere emi9ranten kwamen onder de aandacht maar in de loop van de periode 1933-1940
4
nam het aantal recensies van boeken van 9eemi9reerde schri1jvers wel steeds verder af . En
dat terwiJ'I twee van de grootste 'Exit'-uit9evers uitgevers van boeken van 9eemi9reerde
schrl1vers - letterliJk - bi1 Van Dam om de hoek 9evesti9d waren : zowel uendo als Allert de
Lan9e hadden in Amsterdam aparte afdelingen op9ezet die romans en ander literair werk
5
van verbannen schriJjvers uit9aven .
Ordnun9 muB sein
De analyse van de boekbesprekin9en tussen 1930 en 1935 toont aan welk snort waarde
oordelen een aantal belan9riJ'ke recensenten 9af . Dan wordt duideliJ'ker waarom het de
redactle na de 9ebeurtenissen in 1anuarl 1933 zo welnl9 moelte kostte afscheid to nemen van
de Republiek van Weimar die met het aan de macht komen van Hitler ten onder was ga9aan .
Deze twee bevindin9en wil ik koppelen aan twee be9rippen die met elkaar samenhan9en :
'orde' en 'eenvoud' .
De term 'orde' werd in het ti1'dschrift vooral 9ebruikt om zich of to zetten te9en de chaos
tiJ'dens de laatste J'aren van de Weimarer Republiek . De hernieuwde aandacht voor waarden
als 'tucht' en 'orde' in het Derde RiJ'k ervoeren de belan9riJ'kste recensenten als positief . De
machtsovername door de nationaal-soclalisten was in hun ogen nlet zozeer een on9ewenste
aardverschuivin9 als veeleer een togische reactie op de politieke en maatschappeli1'ke
wantoestanden tussen 1930 en 1933 waarop niemand 9reep leek to hebben . Daarmee is
overi9ens niet 9eze9d dat deze recensenten het met alle aspecten van de nationaalsocialistische ideolo9ie eens waren . Wel probeerden ze bi1' de lezers be9rip to kweken voor
de Duitse situatie . De beoordelin9 van de situatie voor 1933 was er een die werd gevoed
door het heersende cultuurpessimisme .
Behalve dat de recensenten de nadruk op 'orde' le9den, een term die ze ook zelf
bezi9den si9naleerden ziJ' in de Weimarer Republiek een maatschappeliJ'k verval en
protesteerden daarmee te9en de 'moderne 1'eu9d' verder nog te9en 'e9oisme'
'materialisme' 'erotiek' en de 'veramerikaniserin9 van de cultuur' . Ten slotte richtten ze hun
piJ'len te9en de 'moderne psYchologie' . Dat men daarbiJ' in de eerste plaats aan de 1'oodse
psYchoanal icus Freud moet denken die het libido tot een van de centrale elementen van
zi1jn psychoanalyse had 9emaakt zal niet verbazen . Over Joachim Maass' Boheme ohne Mimi
1930 waarin erotiek een belan9riJ'ke plaats inneemt, merkte de recensent Emil Horbach
dan ook uasikomisch o : "Freud wurde seine Freud haben"Horbach 1931,
.76-77 met
andere woorden : zelfs Freud had van dit boek no9 lets kunnen opsteken . Uit diverse
besprekin9en door deze recensent is liens katholiek-conservatieve houdin9 voldoende
6
gebleken om geen twi1'fel to laten bestaan over de afkeurende strekkin9 van deze opmerkin9 .
Over het nationaal-socialisme als politieke praktiJ'k werden tussen 1933 en 1935 9een
uitspraken 9edaan . De afkeurende manier waarop men over de daaraan vooraf9aande
Weimarer ti1jd dacht toont in ieder 9eval aan wat men afwees, maar opbouwend kan dez e
kritiek niet worden genoemd . Na 1933 lieten deze medewerkers zich dan ook niet uit over
de vraa9 In hoeverre de realltelt van het Derde Ri1k aan hun verwachtm9en voldeed .
Edle Einfalt, stille Grof3e
Het tweede begrip dat de recensenten regelmatig bezigden, is dat van de 'eenvoud' van de
vertelling . Ze laten in het midden of ze daarmee aan inhoud of aan stijl refereerden .
Misschien toch eerder aan het laatste, zo zal nog blijken . Positieve kenmerken zijn de
'natuurlijkheid, eenvoud en frisheid' van een boek . Verwant met deze verwijzing naar

In de eerste
jaargang, 1934-

1935, besprak men
i n De Weegschaal
nog zeventien
boeken van

geemigreerde
schrijvers . In de

vierde, 1937-1938,
nag tien en in de
zesde jaargang,
1939-1940, nag
slechts drie .
5

Bij Querido waren

dat onder anderen
de schrijvers Alfred
Doblm, Lion
Feuchtwanger,

Bruno Frank, Oskar
Maria Graf, Heinrich

Mann, Klaus Mann,
Thomas Mann en
Arnald Zweig . Bij
De Lange onder

anderen Max Brad,
Odon van Harvath,
Herman Kesten,
Irmgard Keun,
Joseph Rath en
Rene Schickele .

6 Zie Horbach
'Katholisch-

konservatives
Erbgut. Eme Auslese

fur die Gegenwart' .
In : De Weegschaal 1
(1934-1935), pp .
61-62 ; 'Friedrich
Schneider,

Bildungskrafte im
Katholizismus der

Welt seit dem Ende
des Krieges' . In : De

Weegschaal 4
(1937-1938), p . 63 .

eenvoud' is een andere, puur inhoudelijke kwalificatie . Historische romans werden
gewaardeerd vanwege hun afstand tot de huidige tijd en vanwege de rustige, 'onmoderne'
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Blut' verwiJ'st naar
de gebondenheid
van elk individu aan
zijn familie en i n

bredere context aan
zijn eigen yolk;
relaties met
onduitse elementen
fonder anderen
joden) zouden deze
band in gevaar
kunnen brengen ;
'Boden' verwijst
naar de grond

waarop men leeft
en waarmee men
zijn hele leven
verbonden blijft .

Door to verhuizen
zou men dus zijn

band met zijn eigen
familie en yolk
verliezen ; andersom
kan er niemand van
buiten op de eigen
grond komen

wonen omdat een
buitenstaander geen
binding met deze
grond heeft .

Afwijzing van het
vreemde en nieuwe
is dus een centraal
punt binnen deze
literatuur.

8 Bi1jv.

Hanns Arens ,

'Karl-Heinrich
Waggerl, Brot' . In :

Het Duitsche Boek 2
(1931), pp . 23-27 .
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vertelwiJjze . De moderne romans zouden to onrusti9 ziJjn door de niet-chronolo9ische
vertelwiJjze en de vele perspectiefwisselin9en . Om diezelfde reden en vanwe9e de 'positieve'
en 'lichte' uitstralin9, werden de ti1jdloze streekromans en boerenromans 9ewaardeerd . Zelfs
voor oorlo9sromans, en daarmee is de vloed9olf aan romans bedoeld die de Eerste
Wereldoorlo9 tot onderwerp had . gold dit criterium in zekere zin . Zo stelde Van Stockum dat
Erich Maria Remarques bestseller Im Westen nichts Neues 1929 alleen maar donkere kanten
zou hebben . Remarque schildert biJ'voorbeeld alle officieren als tirannen af . Im Westen nichts
Neues zo luidde Van Stockums oordeel last slechts een kant van de werkelijkheid zien : om
echter de ob1'ectiviteit van zo'n beschri1'vin9 to 9aranderen, behoort de schri1jver ook de 'lichte'
kant aan to 9even . Van Stockum 1930, pp . 25-27
Literatuur als een mooi en verheven 9oed - ook als het over oorlo9 9aat? Van Stockum en
anderen liken
zich met hun voorkeur voor al9emeen 9eaccepteerde schoonheidsre9els- en
1
wetten in hun beoordelin9 op classicistische tendensen to beroepen . Liever dan van
pessimisme en duisternis 9in9en zi1 j uit van tYpische classicistische criteria als eenvoud ,
duideli'kheid helderheid reinheid orde en maathouden . Het credo 'Edle Einfalt stille Grol3e'
van de achttiende-eeuwse kunsthistoricus en voorvechter voor de herlevin9 van de klassieke
oudheid in de kunsten Johann Joachim Winckelmann, li1'kt in de besprekin9 van boeken in
de twinti9ste eeuw no9 steeds to worden toe9epast .
Wat is de relevantie van deze korte uiteenzettin9 over de beoogde 'eenvoud' van
literatuur? Juist in de 1'aren derti9 kleven aan deze op het esthetische en classicistische
9erichte benaderin9swiJjze bezwaren . Doordat men van de boerenromans ook wel 'Blut- and
Bodendichtun9 9enaamd, alleen de eenvoud van de vertellin9 ptees leek men 9een
aanstoot to nemen aan het felt dat deze boeken een volkische lading hadden : de
verheerli1jkin9 van het plattelandsleven en de afwiJ'zin9 van de stall en haar 'moderne'
waarden zoals individualisme > liberalisme democratic en 9eli1'kheid van 9eslacht en ras
im liceert immers een reactionair, remdustrieel wereldbeeld dat de waarden van de
Verlichtin9 ne9eert. Deze boeken van in het Derde Ri1k veel9elezen schrl1vets waren dus
s
slechts op het eerste 9ezicht vriJ ' van volkische ideolo9ie . De beschriJ'vin9 van de wereld in
deze boeken vol9ens de principes van 'orde' en 'eenvoud' of antlers 9eformuleerd door de
werkeliJjkheid als on9ecompliceerd voor to stellen, liken
het van de beschri1'vin9 van een
1
complexe en moderne industriestaat l die Duitsland in feite allan9 was, 9ewonnen to hebben .
Veel 9ermanisten - niet alle want er waren ook wel enkele kritische 9eluiden to horen ervoeren deze voorstellin9 van zaken als aan9enaam . Dat had ook to maken met een zekere
naiviteit ten aanzien van de relatie tussen literatuur en politiek en de functie die literatuur in
een dictatuur als ideolo9isch instrument kon hebben . Anderzi1'ds moet de functie van de
literatuur in deze dictatuur ook weer niet overdreven worden . Radio film en openbare
manifestaties hebben een veel 9rotere invloed op de massa's 9ehad .
Van neutraliteit naar nationaal-socialistische propaganda
Na 1935 probeerde de redactie op de in9esla9en we9 verder to 9aan en dus zo neutraal
mo9eliJk boeken to bliJyen bespreken . Reeds in 1936 bleek hoe moeiliJk het was om dat vol
to houden . Gerard Ras een van de drie oprichters van het ti1jdschrift, kon zich niet meet in
het halfslachti9e compromis vinden en stapte uit de redactie . HiJ j was van menin9 dat
standpunten zowel voor als te9en het regime, vriJeliJk 9eventileerd moesten kunnen worden .
In de situatie van toen en daarin had Ras zeker 9eli1'k, 9in9 de zo9enaamde neutrale houdin 9
vooral ten koste van de kritische : de invloed van de emi9rantenliteratuur nam steeds verder
of en de welwillende houdi9 to9enover de stroom aan boeken afkomsti9 uit het Derde Ri1'k
nam steeds verder toe waardoor er van een neutrale houden9 toch al niet echt sprake meet
was . De Nederlandse 9ermanistiek in casu de redactie van het tiJdschrlft, had twee din9en
kunnen doen om to overleven en de toekomst van het tiJ'dschrift to waarbor9en : of door de
liJ'n van neutraliteit consequent to bliJjven vol9en of door Ras' advies over to nemen en dus ook
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een kritisch 9eluid over de toenemende invloed van het nationaal-socialistische ideeen9oed
op de Iiteratuur to laten horen . Deze keuzemo9eliJ'kheid toont de problematiek aan waarmee
het ti1'dschrift to maken had . Het consequent vol9en van een neutrale Ii1'n bleek steeds
moeiliJ'ker. In het Iaatste 9eval zou men echter Ian9zamerhand vervreemd zi1'n 9eraakt van
Duitsland en zi 1jn toenemend 9leich9eschaltetes universitaire en literaire wereld1a r en men zou
de banden nood9edwon9en hebben moeten verbreken en vervol9ens het tiJ'dschrift hebben
kunnen opdoeken . Voor die vervreemdin9 was de redactie echter bang, omdat zijj ervan

uit9in9 dat de situatie in Duitsland op Ian9ere termi1'n toch niet zou veranderen . Men koos
dan ook voor de eerste mo9eliJ'kheid - maar niet zo consequent als aanvankeliJ'k de bedoelin 9
was . De redactieleden wilden immers hun waardevolle contacten met Duitse uit9evers niet
verliezen . De Nederlandse 9ermanistiek stond daarin niet alleen . Ook biJjvoorbeeld de
9
Amerikaanse 9ermanistiek had voor deze aanpak 9ekozen .
Daarnaast echter waren het niet alleen opportunistische redenen die de redactie deed
handelen vol9ens het beschreven patroon . Zowel in Nederland als in de VS 9in9 men ervan
uit dat Duitse Iiteratuur alleen daar 9eschreven kon worden waar men het dichtst biJ ' de Duitse
cultuur zat : in Duitsland zelf dus . Inderdaad werd het voor de emi9ranten steeds moeili1jker
om inspiratie op to doen omdat ze niet meer in Duitsland waren en dus van hun wortels
waren of9esneden . Bovendien r zo bli1jkt onder andere uit het voor9aande r waren er in het
ti1jdschrift daadwerkeliJ'k aanwiJjzin9en voor dat delen van de redactie sYmpathie voor
elementen van de volkische nationalistische Iiteratuur koesterde : niet voor de racistische
elementen daarvan r maar wel voorzover zij een erode maakten aan r naar hun oordeel r
modernistische uitspattin9en .
Om het verhaal eni9szins compleet to maken : De Weegschaal had na mei 1940 een

9 Zo toont een
onderzoek aan over
Nazi-Germany and
the American
Germanises van
Magda Lauwers-

Rech, waaruit blijkt
dat ook

Amerikaanse
germanisten voor

het werk van
schrijvers kozen die
na 1933 i n
Duitsland waren

gebleven.

culturele propa9andafunctie 9ekre9en . Bovendien maakten twee leden van de redactie zich
ti1'dens de bezettin9 schuldi9 aan collaboratie . Jan van Dam werd secretaris-9eneraal van

onderwi1js en kree9 daarvoor na 1945 een forse 9evan9enisstraf . Theodor Baader liet als
voorzitter van de Nederlands-Duitse Kultuur9emeenschap r als rector van de Katholieke
Universiteit Ni1'me9en en in ziJ'n publicaties voor pro-Duitse or9anen zi1'n nationaal-socialistisch

9ezicht zien . HiJ' vluchtte in september 1944 naar Duitsland . Van Stockum probeerde zich
verre to houden van de da9eliJjkse politiek . Maar ook hi1j bleef tot het bittere erode lid van de
redactie .
Nadat het tiJ'dschrift in 1943 no9maals van uit9ever was verwisseld r omdat ook Den Boer
het hoofd niet meer boven water kon houden r veranderde het no9 sterker in een
propa9andaor9aan . Den Boer drukte het blad no9 wel r maar de uit9ave ervan kwam in
handen van Oceanus terecht . Deze uit9everiJ' 9of boeken uit die als cultureel uithan9bord voor
het nationaal-socialisme in Nederland moesten dienen . Een tiJ'dschrift als De Wee9schaal
paste uitstekend in dat beeld . Maar no9 steeds wilde het blad maar niet winst9evend worden .
Men kree9 subsidies van de Duitse bezetter en een nieuwe doel9roep van nationaalsocialistisch 9ezinde Bel9en en Nederlanders werd aan9eboord . Maar omdat oude lezers hun
abonnement opze9denr schoot men daar uiteindeliJ'k ook niet veel mee op . In de zomer van
1944 was het papiertekort als 9evol9 van de oorlo9 bovendien zo niJpend 9eworden dat er
simpelwe9 9een blad meer kon worden 9edrukt . In au9ustus 1944 verscheen het Iaatste
n ummer. AI een maand later werd het zuiden van Nederland en ook Middelbur9 r de plaats
waar de drukkeri1 ' stond r bevri1jd .
Christiaan Janssen P romoveert aan de Katholieke Universiteit Ni'me9en
in de Duitse letterkunde . Het
1
onderwerP van ziI "n dissertatie is 'Schone schi'n
in donkerel ti'den? De Nederlandse 9ermanistiek en het
1
beeld van de Duitse Iiteratuur in de Jaren '30'.
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Bij de vak9roep Nederlands van de Universiteit Utrecht kun
je natuurli1k 9ewoon overda9 (in volti1'd) Nederlands studeren . Maar in Utrecht kan het ook 's avonds (in deelti1d) . Het
studieprogramma biedt studenten een brede opleiding in de
neerlandistiek met onderdelen vanuit de taalkunde de letterkunde en de communicatiekunde . DaarbiJ komt een
groot deel van het Nederlandse cultuurgoed aan bod, van
middeleeuwen tot mufti-media . Na een brede basisopleidin g
kiezen studenten uit een groot aantal specialisatiemo9eli1'kheden . Maar de vak9roep verzor9t niet alleen de re9uliere
opleidin9 Nederlands . Er ziJjn ook mogeliljkheden voor bi1jvoorbeeld contractonderwi1's, wederkerend onderwi1js en
contractonderzoek.
Wie CONTRACTONDERWIJS vol9t, kan uit het bestaande
aanbod zelf de colleges kiezen die aansluiten bi1j de eigen
interesse zoals Inleidinq communicatiekunde Publiekqericht
schrijven, Proza- en Poezie-analyse, Inleidinq in de Middelnederlandse letterkunde . Deelnemers schuiven in de collegebanken aan bi1j studenten .

WEDERKEREND ONDERWIJS is bedoeld voor ofgestudeerden van de vakgroep . De cursussen zi1jn sours speciaal voor
alumni ontwikkeld (PAO-cursussen zoals Genderstudies in de
neerlandistiek), specialisaties, zoals Representaties van Zuidel1i"kAfrika, Vrouwen en qeletterdheid, lnterculturele communicatie.
Medewerkers van de vakgroep doen oak re9elmati 9
CONTRACTONDERZOEK voor beds1ven en instellingen .
DaarbiJj wordt bi1jvoorbeeld advies uit9ebracht over het verbeteren van de communicatie in organisaties .
Informatie en documentatiemateriaal over de Utrechtse
opleidin9 Nederlands en over andere activiteiten van de yakgroep Nederlands is verkri19' baar bi1' Alex de Jager,
telefoon 030-2536530 .
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Niet

voor

de

Het glossy tijdschrift Randstad en de jaren zestig

kinderkamer

De eerste oPla9a was vi1'fduizend exemPlaren en een deel kostte f 4,50 . Het had het formaat van
een paperback en was excentriek vorm9a9even . Uit9ever was De Bezi9a Bi1 ' en de redactie werd
9evoerd door niemand minder dan Hu9o Claus, Harry Mulisch, Simon Vinkenoo9 en No Michiels :
het ti1jdschrift Randstad . Wat was dat voor een blad dat de ondertitel 'driemaandeli1'ks ti1jdschrift'
droe9 en dat maar twaalf keer verscheen in ne9en 1'aar ti1'd? Welke Plaats nam Randstad in onder
de roemruchte sociale woelin9en van de 1jaren zesti9? Was het een conventioneel of 1'uist
onconventioneel ti1jdschrift, het Periodiek waarover Het VriJ'e Volk in 1962 zei : "het modernste en
modieuste ti1jdschrift van ons taal9ebied, aantrekkeli1'k uit9a9even boeiend en lichteli1'k
sensationeel van inhoud" en waarover een ander schreef : "Niet voor de kinderkamer bedoeld, al
is alles niet even voiwassen"?
Olga Coolen
In 1961 richtten de redacteuren Mulisch Michiels
Vinkenoo9 en Claus onder leidin9 van Bezi9a BiJ'directeur Geert Lubberhuizen het ti1jdschrift Randstad
op . Met deze naam wilden zi1 j aanduiden dat het
tiJjdschrift niet alleen voor de hoofd stall was bedoeld ,
maar ook voor de 'Stall en Ommelanden' . De redactie
streefde naar een fift iftY verhoudin9 tussen fictie
enerziJ'ds en anderziJjds biJ'dra9en 9ewi1jd aan
tiJd9enoten en aan fenomenen buiten de literatuur
zoals financiers sociolo9ie en politiek . Het resultant
was een blad met een zeer 9evarieerd aanbod van
onderwerpen .
Randstad is al vaak in verband 9ebracht met het
p ostmodernisme . Zo rekenen Ruiter en Smulders het
ti1jdschrift in hun boek Literatuur en moderniteit in
Nederland tot de literair-kritische richtin9 van het
postmodernisme . Naar hun idee bestaat de postmodernistische literatuur uit twee stromingen : ten
eerste de literair-kritische richtin9 en ten tweede de
literaire popart. De eerste 9roep, de literair-kritische
stromin9, le9t vol9ens hen een 9rote nadruk op de
vorm waarvoor zi1 ' ook expliciet aandacht vraa9t . BijJ
deze auteurs wordt 9een verhaal meer verteld, ; hun
teksten kenmerken zich Jjuist door een sterk reflexief
karakter waardoor de act van het schriJ'ven tot het
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thema van de tekst wordt 9emaakt en het moment
van interpretatie en betekenistoekenning wordt
uit9esteld . Deze eerste 9roep teksten, waartoe
Randstad zou behoren kan tot de intellectueelliteraire stromin9 van het postmodernisme worden
9erekend .z De tweede 9roep teksten die Ruiter en
Smulders onderscheiden de literaire popart, kenmerkt
zich eveneens door een afkeer van interpretatie en
betekenistoekennin9, maar bi1 j deze literaire vorm ma g
9een moment van diep9an9 of interpretatie ontstaan .
Gebeurt dat toch dan wordt het ontstane '9at' in de
oppervlakte onmiddelliJ'k 9edicht met ironie . Deze
literatuur zou vol9ens hen in Randstad ontbreken .
Bi1 ' deze invullin9 van het postmodernisme in
Randstad wil ik eni9e vraa9tekens zetten . Randstad
bevat inderdaad literair-kritische postmodernistische
literatuur maar bevat ook literaire popart . Randstad
incorporeert beide soorten postmodernistische teksten kept zowel experimenteel proza als luchti9e .
oppervlakki9a verhaaltJjes . In het vervol9 van dit artikel
zal ik dit aantonen door uit Randstad van beide
soorten postmodernistische teksten voorbeelden to
9even . Daarna zal ik in9aan op een aantal aspecten
van de verhoudin9 van Randstad tot de sociale
ontwikkelin9en in de Jjaren zesti9 .

bedoeld
Aan9etast, verPulverd- 9esmolten oP9elost
Wie Randstad doorneemt ontdekt dat de redactie van
het tiJjdschrift van meet of aan veel ruimte 9eeft aan
buitenlandse auteurs wier werk speciaal voor
3
Randstad in het Nederlands wordt vertaald . Met
name de Franse Iiteratuur is prominent aanwezi9 .
Verder words Randstad bevolkt door Amerikanen
Duitsers en biJ 9ele9enheid is er aandacht voor Griekse ,
Scandinavische Italiaanse en Spaanstali9a Iiteratuur .
Ook enkele Bel9en en Nederlanders - en natuurliJ'k de
vier redacteuren zelf - publiceren in het blad .
De intellectueel-Iiteraire stromin9 van het postmodernisme wordt 9oed zichtbaar in de interactieve
opera van de Franse schri1'ver Marcel Butor. 'Uw Faust'
verschenen in Randstad 4 1963 r liJjkt op het eerste
9ehoor een ei9enti1'dse versie van Faust to zi1'n, maar
9aat in wezen slechts over de twi1jfel over het schri1jven
van deze opera . Het publiek dat naar deze opera komt
kiJ'ken, hoopt op een spannend verhaal, een tra9ische
liefdesgeschiedenis een drama over een man die zi1'n
ziel aan de duivel verkoopt, maar wordt daarente9en
eerst 9econfronteerd met een lezin9 over het
fenomeen opera . De tourponist en de auteur worden
in de eerste akte als personage opgevoerd en de
directeur van de schouwbur9 le9t hun het verzoek
voor our een opera to schriJven . Wanneer het personage
Henri Pousseur bi1jvoorbeeld wordt voor9esteld aan
het publiek - dat zich inmiddels waarschiJ'nli1jk be9int
of to vra9en of de 'echte' opera no9 9aat be9innen be9int deze met een lezin 9
Na enkele zinnen bootst Henri het sPreken
alleen no9 maar na . Zi"n
stem is oP9enomen
1
op een band waarvan de 9eluidssterkte eli'k
9l
afneemt met het licht . . . . Henri to9en de
achter9 rond zijn
1 eigen stem die zacht
voortkabbelt Wat een leven een lezing hier,
een lezin9 daar ; de trein het vlie9tui9, sours
de boot; nooit op ti'd
our de plaatsen waar
l

men lan9s moet to beki'ken . . . En was levers bet
spreken over de Problemen van de
op ? Alti'd
l
hedendaa9se muziek in Alaats van ermee bezi 9
to zi
1 n- echt to werken . Wie komt er met een
oplossin9? Butor 1963, p . 98
Vervol9ens kriJ'9t Pousseur ten overstaan van het
publiek van de directeur de opdracht een Faust-opera
to schriJven . En over dit schriJ'fprotes 9aat 'Uw Faust' .
Wordt het publiek aan de ene kant in haar
verwachtin9en 9efrustreerd aan de andere kant kriJ'9t
het publiek in het verloop van het stuk een belan9ri1'ke ,
actieve rol toebedeeld waardoor het 1'uist in de opera
wordt betrokken . 0p bepaalde momenten kan het
publiek kiezen wat er 9aat 9ebeuren . Het theater9ezelschap heeft verschillende versies van het verhaal
in9estudeerd zodat het publiek ma9 uitmaken in
welke richtin9 de intri9e zich ontwikkelt .
Met 'Uw Faust` 9aan Butor en Pousseur in te9en
alle conventies van de opera en het toneelstuk en
maken ze ruim baan voor nieuwe experimentele
vormen . Teksten die normaliter vooraf9aan aan het
schriJ'ven van een toneelstuk of opera vormen nu de
kern van een stuk . En door dit reflexieve onconventionele karakter sluit deze opera aan biJ ' de meest
karakteristieke aspecten van de Franse Nouveau
Roman van Robbe-Grillet en Le Clezio auteurs die
eveneens in Randstad hun plaats vonden . In de
traditionele roman li9t de nadruk op de verwi1'zin 9
naar de werkeliJjkheid en de psYcholo9ie van de mens ;
de Nouveau Roman daarente9en vormt een
laboratorium waarin onderzoek wordt 9edaan naar de
taal en naar het fenomeen van de roman .
Een tweede voorbeeld van der9eliJjk experimenteel
proza is de bi1'dra9e . 'Aangekomen in Avignon' van
Daniel Robberechts die in 1969 in Randstad
verscheen .
Robberechts 1969 Deze Bel9ische
schri1jver Iaat zich in zi1jn bi1'dra9a leiden door de vraa 9
'wat kan er 9ekend worden?' Dit heeft zi1'n weersla 9
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op de opbouw van de tekst en de structuur van het
verhaal . De auteur vraa9t zich of hoe men een
aankomst in Avignon zou kunnen beschri1'ven . Het
zou zo denkt hi1', mo9eli1'k moeten zijn zich to baseren
op de bekende feiten maar, ze9t hiJ, 'niet alle feiten
kunnen 9ekend worden' laat staan op9eschreven
worden . Deze vooronderstellin9 bepaalt de vorm van
zijn verhaal . Robberechts beschri1'ft een denkbeeldi9e
aankomst in Avignon en exploreert de manieren
waarop deze aankomst beschreven zou kunnen
worden . Dit resulteert in een opsommin9 van
mo9eli1'ke beschriJ'vin9en die varieert van concrete o p
de refs9ids 9ebaseerde informatie tot 9edachten of
associaties die men kriJ9' t biJ' het denken aan de stall .
Een voorbeeld :
Na de twee cafeetjes zal hi] dadelijk de
Boulevard Eiienne d'Orves inslaan links- of
rechtsaf. Links- of rechtsaf? (Vroeg of laat
dwingen de woorden tot een keuze, een
versmalling, eens moet de luisterrijke dichtheid
van alle onuitgedrukte mogelijkheden worden
aangetast verpulverd, gesmolten, opgelost .)
(Robberechts 1969, p . 161)
De auteur refereert hier heel duideliJjk aan de daad van
het schri1jven . Voordat hiJj lets op papier zet is alles no g
onin9evuld . Er Ii9t voor hem een woud aan
mo9eliJ'kheden open en hi1' zal zichzelf moeten
dwin9en een keuze to maken, zoals een wandelaar in
een stall als Avignon een keuze moet maken uit
duizenden mo9eli1'ke wandelroutes . Het verhaal dat
Robberechts over Avignon schriJjft, 9ant in werkeli1jkheid over de problemen van de schriJ'ver, de
schriJ'ver die niet alles kan kennen en die zelfs uit alles
wat kan worden 9ekend 9een keuze durft to maken .
HiJj laat de lezer delen in zijn epistemolo9ische twiJ'fel
en drift
het moment van keuzes maken op de spits .
1
Wie vervol9ens het toneelwerk in Randstad
doorneemt ontdekt een snort9eliJ'ke ondermi1'nin 9
van de traditionele literaire middelen . Het toneel in
Randstad met auteurs als Boris Vian Samuel Beckett
en Robert Pin9et concentreert zich op het belacheliJ'k
maken van het rationele discours . In Les Batisseurs
d'Empire ou Le Schmurz to vinden in Randstad 2
1961 bindt de Vlamin9 Boris Vian bi1jvoorbeeld de
stri1jd aan met 'Het Woord' . FreddY de Vree vat de
bedoelin9en van Vian samen : "Elke'vaste' uitdrukkin 9
wil de auteur verbri1jzelen . . . . Waar een woord twee
betekenissen heeft kiest Vian stelselmati9 de
'verkeerde' dus de normale betekenis ne9erend ,
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terwiJ'I de 'verkeerde' betekenis 'lo9isch' wordt

uit9ewerkt zodat het irrationele op absurde wi1jze
9erationaliseerd wordt ." De Vree 1961 , p . 73 Door
middel van alo9ische dialo9en 9eeft Vian to kennen
dat hiJ' een afkeer heeft van de to9ica en dat hiJ ' zich
verzet te9en de dictatuur van het rationele discours .
Woord en betekenis worden biJ' Vian, Beckett en
Pin9et los van elkaar 9ezien en moeten uit elkaar
worden 9ehouden . Betekenistoekennin9 bli1'ft uit .
Kortom zowel het proza van Robberechts en Butor
en met hen Nouveaux Romanciers als Robbe-Grillet
en Le Clezio als de toneelstukken van Vian en Pin9et
en de varianten daarop van Boekraad en Becker zijn
in to delen bi1' de intellectueel-literaire richtin9 van het
postmodernisme . Kenmerkend voor hun werk is de
kritische houdin9 ten opzichte van de traditionele
literatuur. Ze tonen een onderzoekende houdin9 ten
opzichte van hun instrument : de taal . BiJ' de een komt
het reflexieve moment expliciet voor in de tekst
waardoor deze metatali9 wordt . Bi1j de antler is de
tekst het resultant van het reflexieve moment en
kenmerkt hiJj zich door een vernieuwin9 van de vorm .
0p zeer luchte en sPontane wi1'ze
Ook de tweede 9roep postmodernistische teksten de
literaire popart is to ontdekken in Randstad . Paul van
der Loeff en Ewald Vanvu9t biJ'voorbeeld beschriJ'ven
op zeer luchti9a en spontane wiJ'ze de realiteit om hen
heen : de werkeliJ'kheid van de J'aren zesti9 . DuideliJ'k
komt uit hun teksten het levens9evoel naar voren van
de eerste consumptie9eneratie, een 9eneratie die zich
vri1'heden veroorlooft op het 9ebied van seks, drugs en
rock-'n-roll .
De biJjdra9e 'Een bevriJ'din9sfeestJje' van Paul van
der Loeff uit 1963 is een kort verhaal dat een begin
heeft een miden en een einde . Maar in dit verhaal
9ant het niet om de plotontwikkelin9, maar om de
uitdrukkin9 van een bepaalde levenswiJ'ze, een bepaalde levenshoudin9 . Drie 1'on9ens zijn op bevri1jdin9sda 9
op een feest1'e . Ze hebben de hele avond achter de
meiden aan9ezeten en op het moment dat de laatste
meiden naar huffs zijn 9a9aan be9innen de J'on9ens
zich to vervelen . De ikpersoon komt op het idee om
met de auto van zijn moeder naar het strand van
Zandvoort to riJjden om daar een 9root vuur to maken .
Aldus 9ebeurt . Na de nodi9a hilariteit op het strand

slant de vervelin9 echter wederom toe . Een andere
J'on9en komt dan op het idee de vla99enstok van een
vlakbi1 9ele9en terras to stelen en de vla99en in het
vuur to verbranden . Maar ook deze lol is slechts van
korte duur. Vervol9ens moet een houten vlonder er

Het verhaal '62 romeinse 4 30 62 romeinse 5 22' van
Ewald Vanvugt, in 1963 in Randstad gepubliceerd,
heeft wat dat betreft veel gemeen met de tekst van
Van der Loeff . Dit verhaal bestaat uit de dagboekfragmenten van een negentienjarige die zichzelf
in de tekst ook Ewald Vanvugt noemt . Hij zet zijn
voorheen bruisende leven in lange zinnen met veel
komma's en associatieve beelden op papier . De afwezigheid van punten om een zin to eindigen
markeert de afwezigheid van rust en de aanwezigheid
van dynamiek in zijn leven :
We! is het 9 emakkeli'k
1 met de meisljes dat zijn
J
ding en waar ik enthousiast voor bli'f, al
herhalen zich toch vooral hierbi'J de
omstandi heden motieven standen ebaren
situaties gesprekken handelin9en lichamen ,

aan 9eloven en ten slotte worden ook de strandstoelen van het tetras aan de vlammen 9eofferd . Dit
alles 9aat niet onop9emerkt voorbiJj . De cafe-ei9enaar
is wakker 9eworden van de herrie en stormt naar
buiten . Tever9eefs probeert hiJ' de Jjon9ens tot rede to
bren9en maar deze maken van de situatie 9ebruik om
de man hardhandi9 vast to pakken en hem to vernederen . Ze dwin9en hem op de knieen en zetten
ieder een voet op zi1jn schouder om van dit 9eheel
vervolgens door een van de andere vrienden een foto
to laten maken . Van der Loeff 1963
De stiJi waarin dit verhaal is 9eschreven, is uiterst
eenvoudi9 . Er wordt veel 9ebruik 9emaakt van opsommende elementen als 'eerst' en 'toen' en inbeddin9en
of uitweidin9en worden vermeden . Het verhaal wordt
in korte verhaalli1'nen in chronolo9ische vol9orde

verteld . Het vot9ende fragment is tYperend voor de
eenvoud van de tekst :
Het was pas drie uur en Guy kwam op het
grandioze idee de auto van ziIjn moeder to
ha/en, en toen we er in zaten kwam ik op het
grandioze idee om op het strand een enorm
vuur to maken . Het leek me ontzettend fi"n
J,
maar ziJ 9in9en het pas lan9zamerhand leuk
vinden .
Van der Loeff 1963, p . 89
De tekst maakt een no9al pretentieloze indruk . In
vetgeli1'kin9 met de teksten van de vorm9erichte
schri1jvers besteedt Van der Loeff weini9 aandacht aan
de vorm .

fouten momenten s annin en
9eruststellin9en meis1'es moeders sPieren ,
houdin9 en strelin
9', ontspannen shows reden ,
huizen scenes maar het vreemde is : aan de
9oede vork 9 estoken bli'ft
het boeien, evenals
l
voor mi"
J de amerikaanse teenagermuziek
boeiend bli "ft.
l
Vanvu9t 1963, p . 36
De 1jon9eren die door Van der Loeff en Vanvu9t
worden beschreven weten niet wat ze met hun ti1'd
moeten doen . Ze vermaken zich met vrouwen seks
drank en het vernederen van andere mensen . In hun
teksten bliJjft een moment van betekenistoekennin9 uit
en wordt door de intuitieve manier van schriJ'ven
reflectie vermeden . Of zoals Ruiter en Smulders het
verwoorden : "Er ma9 in de popart 9een moment van
diep9an9 of interpretatie ontstaan en 9ebeurt dat
toch dan wordt het ontstane '9at' in de oppervlakte
onmiddelliJ'k of9edicht met ironie ."
Ruiter en
Smulders 1996 . p .309 BiJj deze tweede 9roep teksten
staat niet het reflexieve metatali9a aspect voorop ; het
spontane, intuitieve aspect voert de boventoon . De
teksten van Vanvu9t en Van der Loeff en ook van
biJjvoorbeeld No Michiels kenmerken zich door een zo
spontane vluchti9held dat er 9een ruimte meet wordt
over9elaten voor interpretatie . Maar niet alleen het
proza ook de poezie in Randstad sluit aan biJ' de
literaire popart .
Een onderkaak van vitallium
De 9edichten van onder anderen Louis Ferron ,
Cornelis Bastiaan Vaandra9er, J . Bernlef en Hans
Ma9nus Enzenber9er die in Randstad verschenen
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voldoen niet aan de traditionele regels van de poezie .
Geen van alien gebruiken ze een vaste strofebouw,
een rijmschema of een regelmatig aantal
lettergrepen . Rijm komt weliswaar een enkele keer
voor, maar nooit op de traditionele wijze : sours
beperkt het rijm zich tot binnenrijm, middenrijm of
zelfs alleen assonantie . Hoogdravende taal wordt
doorgaansvermeden .
Enkele van deze dichters wil ik hier nader bekijken,
omdat zij voorbijgaan aan elke vorm van kieskeurigheid bij het bepalen van het onderwerp . Hun gedichten
verwijzen naar een aanwijsbare werkelijkheid en zijn
over het algemeen goed to begrijpen . Hun democratische houding ten opzichte van onderwerp en materiaal
is gemakkelijk to relateren aan het fenomeen popart .
Zo laat het debuut van Louis Ferron in Randstad een
voorkeur zien voor de meest bangle onderwerpen . Zijn
cyclus 'Anatomie' bestaat uit veertien korte gedichten .
(Ferron 1966) In elk van deze gedichten bezingt Ferron
een kunstmatig lichaamsdeel dat is ontworpen our het
echte to vervangen . Onder andere komen aan de
order een plastic kunstoog, een plastic oorschelp, een
onderkaak van vitallium en een nylon hartklep .
Hiermee neemt Ferron de gelegenheid to baat zijn
verbazing over de ontwikkeling van de techniek uit to
drukken . Een voorbeeld :
1
Een schede/plaat van vita/hum .
Deze plaat vervan9tI'azeker vervangt
een stuk van de schedel
zo deze beschadi9d
mocht zijn
1
Wist u dat
vitallium een in de vereni9de Staten
ontwikkelde,bil zonder duurzame
le9erin9 is
van chroom en kobalt?
Wist u dat?
Ferron 1966, p . 124
Ferron acht bepaalde onderwerpen niet minder
9eschikt voor poezie dan andere . Zelfs zoiets banaals
als een "news van zacht plastic" ibidem, p . 125 kan
het onderwerp van een 9edicht ziJjn . Ook de taal
waarin over dit onderwerp wordt 9eschreven hoeft bijJ
Ferron niet hoo9dravend to ziJjn . ZiJjn 9edichten ziJjn
niet moeili1'k, ze ri1'men niet en voldoen aan 9een van
de traditionele eisen voor poezie . En elementen als
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'Jj azeker' of 'Wist u dat?' behoren niet tot het traditionele register van de poezie maar komen veeleer uit
het register van de spreektaal .
Eenzelfde democratische houding tot onderwerpen
en taal9ebruik tYpeert de 9edichten van Cornelis
Bastiaan Vaandra9er uit 1963 . Hi1j heeft oo9 voor
din9en waar de meeste dichters aan voorbi1 j zouden
gaan .

2
Het zall'e 9ebeuren :
een pissebed van voor de Eerste Wereldoorlo g
word t mee9esleePt
in de smeerolie van een bru g
en gekraakt,
zo keuri9 9 econserveerd als hi'J was .
Je moet er oog voor hebben,
als je moet wachten voor de Koninginnebrug.
*Openingstijden Koninginnebrug
Werkdagen:
0 .40- .56 behalve ma .
10.40-11 :00*
0 .50-1 .06 alleen ma .
12 :40-13 :00*
2 .30-2 .44

4 .08-4 .38

6 .00-6.20
7 .017.21*

9 .08-9.23

14 .40-15 .00
16.40-16 .55
18 .43-19 .03
20 .43-20 .59
22 .42-22 .57

*Alle dagen
(Vaandrager 1963, p . 114)
In het 9edicht wordt de wachttiJ'd voelbaar in de
observatie van de 9econserveerde pissebed en de
opsommin9 van de openin9sti1'den . Want hoe Ian 9
moet 1je er9ens staan wachten voordat 1je een detail als
een pissebed op merkt of voordat 1'e een list
J met ti1'den
uit het hoofd kunt leren?
'Alles kan materiaal ziJjn voor poezie' is een slogan
die voor een 9root deel van de 9edichten in Randstad
op9aat . Dit 9eldt zowel voor de soorten onderwerpen
als de soorten teksten die in de poezie worden
9ebruikt . Kortom literaire popart is wel de9eli1'k
aanwezi9 in Randstad en het ti1jdschrift plaatst zichzelf
hiermee in een traditie een traditie waar men
overi9ens ook oo9 voor heeft . De redactie bren9t
kunststromin9en onder de aandacht die zich kenmerken door eenzelfde pretentieloze houdin9 . Het
dubbelnummer 11/12 su99ereert een kunsthistorische ontwikkelin9 waarvan Randstad zich in het
verlen9de liJ'kt to willen plaatsen . Laat ik wat dieper op
deze kunsthistorische achter9rond in9aan .
De herwaarderin9 van het 9ewone /even die we in
Randstad aantreffen in dat deel van het proza en de
poezie die ik onder de literaire popart schaar, vindt
ziJjn oorspron9 bi1j een kunstenaar uit de Jjaren twinti 9
Marcel Duchamp . Hi1j is een van de eersten in een
Ian9e rj~ die de herwaarderin9 van het da9eli1'ks /even
propa9eerde . Achteraf 9ezien kan hiJj worden be-

schouwd als wegbereider van het nieuwe realisme van
de jaren zestig . In dit dubbelnummer van Randstad
komen de kunstvormen aan bod die vanaf Duchamp
met hetzelfde onderwerp bezig waren : de alledaagse
werkelijkheid . Dada, popart, happening,' alle verwijderen zich van traditionele kunstvormen . Ze weigeren
de grenzen tussen genres to erkennen en hebben een
afkeer van hierarchie .
Omdat contemporaine beeldende kunstvormen die
in Randstad aan bod komen de opvatting dat 'alles
materiaal voor kunst kan zijn' illustreren en omdat
zelfs een deel van het literaire aandeel op hetzelfde
principe is gebaseerd, sluit Randstad zich bij deze
traditie aan . Het tijdschrift houdt steeds contact met
aanverwante stromingen in de kunsten en biedt
contemporaine beeldend kunstenaars als Daniel
Spoerri en Jean Dubuffet ruimte om hun specifieke
werkwijze en hun reden om alle soorten materiaal to
g2bruiken uiteen to zetten . Wat Duchamp en dada
deden met de beeldende kunst, doen Ferron en
Vaandrager in Randstad met de poezie en Vanvugt en
Van der Loeff met het proza .
Een kosmopolitische houding
Randstad staat natuurlijk midden in de veelbesproken
roaring sixties' . In de Jjaren zesti9 veranderen maatschappeli1'ke opvattin9en drastisch . Er vinden 9rote
veranderen9en plaats op het 9ebied van de reli9ie de
seksuele moraal de opvattin9en over drugs, en ook in
de binnenlandse politiek worden 9rote verschuivin9en
zichtbaar. De redacteuren van Randstad hadden het
ides dat ze een non-conformistisch blad maakten .
Maar de vraa9 is of het ti1jdschrift wel zo baanbrekend
was en welke positie het tiJjdschrift innam tussen de
vele andere Nederlandse ti1'dschriften . Komt het beeld
dat de redactie van zichzelf schiep overeen met de
werkeli1jkheid?
In politiek opzicht houdt Randstad zich in elk 9eval
nest afzi1jdi9 . Het ti1jdschrift verkondi9t bi1 j monde van
verschillende schri1jvers een duideli1'ke politieke
menin9 . Hoewel de redacteuren van het ti1jdschrift zich
in de 1jaren zesti9 in actis veel met politiek in ei9en land
bezi9hielden werd er in het tiJjdschrift zelf in poeticis
heel weini9 aandacht besteed aan binnenlandse
5
politiek . De politieke bi1'dra9en in Randstad handelen
veeleer over de internationals politiek . Zo bekritiseert
W.L . Bru9sma in zi1jn scherpe beto9en de laden van de
NAVO-leden in de kolonien het Oost-Westconflict en
de beeldvormin9 van het Oosten in de westerse
wereld . Bovendien uit hi1 ' kritiek op de manier waaro p
het Westen ontwikkelin9shulp biedt .
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Maar een belangrijker punt in dit opzicht is dat de
redactie de lezer uitgebreid laat kennismaken met
politieke en politionele wantoestanden door artikelen
to plaatsen van personen die in botsing zijn gekomen
met het gezag . Dit is bijvoorbeeld het geval in twee
artikelen die met elkaar gemeen hebben dat de
schrijvers ervan een verklaring willen afleggen van het
hun toegedane onrecht. In 1964 verschijnt een brief
van Daniel Persyko aan zijn vriend George Andrews,
waarin Persyko de wantoestanden in de Engelse
gevangenis en de Engelse rechtsgang aan de kaak
stelt. (Persyko 1964) In 1969 doet Regis Debray
ongeveer hetzelfde . Vanuit de gevangenis in Bolivia
geeft Debray een verklaring aan de krijgsraad die hem
er van heeft beschuldigd de rechterhand van de dan
zojuist vermoorde Che Guevara, to zijn geweest.
(Debray 1969) Zowel Persyko als Debray schrijven hun
verklaring vanuit de gevangenis . In hun strijd staan ze
geheel alleen, ze voeren een zinloos gevecht tegen
een gevestigde orde die rechtvaardigheid alleen maar
voor de schijn op het politieke programma heeft
staan . Ze strijden beiden voor een rechtvaardige
berechting . Randstad neemt het hiermee op voor de
verschoppeling die in zijn eentje strijdt tegen een
ondoordringbaar systeem .
No Michiels zegt achteraf dat de redactie de
"binnenlandse politiek vermoedelijk 'te vloeiend', to
tijd- en plaatsgebonden [vond] voor een blad dat om
de drie maanden, later zelfs onregelmatig, verscheen"
(Michiels 1998) . "Enfin, er zat weinig allure aan het
binnenland", meent hij . (Ibidem) Ook Simon Vinkenoog geeft aan dat de redadie niet heel direct bij de
politiek betrokken was . "Wij waren niet binnenlandse
dorpspolitieke mensen, zeker Been kinderen van Den
Uyl, nieuw linksers of partijgebonden ." (Vinkenoog
1997) Wie de rol van Vinkenoog en Mulisch in het
Amsterdam van de jaren zestig wil duiden, kan dit
beter op maatschappij- en cultuurkritisch vlak zien dan
in politiek opzicht . Het felt dat zij zich niet voor de
binnenlandse politiek interesseerden verraadt een
kosmopolitische houding .
Bloed• zweet en sperma
Waren de Jjaren zesti9 rumoeri9 in Politiek opzicht ze
vormden ook een ontsnaPpin9 uit de kuisheids9ordels
waarin de maatschappilj zolan9 bekneld had 9ezeten .
Vanaf 1963 wordt in Nederland de 'pil' op 9rote
schaal 9eintroduceerd waarmee de eerste stap o P
we9 naar seksuele bevriJ'din9 is 9ezet hoewel pas in
1969 de verkoop van de meeste voorbehoedsmiddelen wordt vriJ9e9even .6 Randstad publiceert al
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in 1961 een artikel over Wilhelm Reichs 'seksuele
bevriJ'din9' en zet daarmee een vroe9a stap in deze
ontwikkelin9 . Reich za9 het or9asme als de kern van
het leven . Als het or9asme 9efrustreerd wordt kan
dat vol9ens hem ernsti9e klachten en spannin9en
opleveren . Zi1'n PsYchoanal ische methode hield in dat
hi1' voornameli1jk biJ' vrouwen richtliJ'nen 9of voor het
verkriJ9en van een or9asme . Deze werkwiJjze en het
idee van het or9asme als uit9an9spunt van psYchisch
onderzoek stuitten veel mensen in de Jjaren zesti 9
te9en de borst .
Daarnaast besteedt Randstad veel aandacht aan
buitenlandse auteurs die in ei9en land 'pornografisch'
worden 9enoemd en datterwiJl pas aan het einde van
dit decennium in Nederland de wetten op Porno9rafie
worden aan9epast. Ook homoseksualiteit werd in het
begin van de Jjaren zesti9 niet 9eaccepteerd en kon pas
later in het decennium op meer respect rekenen . In
1962 9 of de redactie van Randstad al ruim baan aan

de homo-erotische fantasieen van William Burrow9hs
door een vertaald fragment van On the outskirts of
the city op to nemen . In deze tekst 9eeft Burrow9hs de
ervarin9en weer van een J'on9en die wordt op9epikt
door enkele circusartiesten . ZiJ' nemen hem mee naar
de rand van de stall naar hun circustent . Onder het
9enot van 'een piJ'pJ'e' een of andere drug) ontstaat er
een situatie die veel op een or9ie li1'kt . De mannen
ontkleden zich en be9even zich op de stella9es en
trapezes van de circustent . Burrow9hs beschri1'ft
uit9ebreid de extatische momenten en de e1'aculaties
van de verschillende atletische artiesten . Afleverin 9
ne9en van Randstad 1965 bren9t een fragment uit
het Da9boek van de dief van de Franse schri1'ver Jean
Genet . Deze is 9eobsedeerd door de wereld van de
misdadi9ers . In zi1jn homo-erotische werken beschriJ'ft
hiJ' deze wereld met verve . "Hun wereld ruikt naar
zweet sperma en bloed . Kortom, zi1 ' 9eeft miJ'n
Iichaam en miJ'n dorsti9e ziel devotie . Omdat het
kwade deze erotische factoren bevat, bi1't ik me erin
vast." Hi1' doet in ziJjn autobio9rafische werken ziJjn
leven als dief uit de doeken en vertelt over de Iiefde
die hiJ' door de Jjaren heen heeft op9evat voor verschillende misdadi9ers . In FrankriJ'k, waar homoseksualiteit een precaire aan9ele9enheid was
brachten deze ontboezemin9en Genet in een niet
on9evaarliJ'ke situatie . Toen de roman Le journal du
voleur verscheen kree9 het dan ook het 9evreesde
ad1'ectief 'porno9rafisch' . Men wei9erde het als een
literaire prestatie to beschouwen .
Wanneer we de 1'aartallen van wetsveranderin9en

op het 9ebied van voorbehoedsmiddelen en porno9rafie bekiJ'ken- Ii1'kt Randstad dus op het eerste
9ezicht een taboedoorbrekende rol to hebben vervuld .

Toch hoeft dit niet noodzakeli1'kerwi1's het 9eval to ziJjn
9eweest . Beleidsmakers topen alti1'd achter bi1j de
maatschappeli1'ke veranderin9en . Daarom is het
misschien 1'uister om to ze99en dat Randstad zich to
midden van de maatschappeli1'ke veranderin9en omtrent
de seksuele moraal beyond . Het tiJjdschrift was actueel
en reflecteerde de veranderende opvattin9en .

De weldaden van wijn en hasjiesj
Ook over een ander aspect van de morele bevrijding
van deze jaren laat Randstad zich niet onbetuigd .
Randsiad bevindt zich in 1965 in een stadium waarin
de loftuitingen over de effecten van het druggebruik
zijn geluwd en hebben plaatsgemaakt voor een
nuchtere benadering . Charles Baudelaire wordt aan
het woord gelaten over de weldaden van wijn en
hasjiesj : "Hasjiesj verergert de persoonlijkheid", zegt

hij . (eaudelaire 1965) Hij bedoelt hiermee dat de
emotionele toestand waarin de gebruiker zich bevindt
versterkt wordt door de drugs . Hij legt uit welke
verschillende fasen de gebruiker doorloopt bij het
gebruik van hasjiesj . Zijn conclusie is dat de lachkick,
de hallucinaties en de kalme onbeweeglijke
gelukzaligheid erg prettig kunnen zijn, maar dat ze
niet geschikt zijn voor adie . Het gebruik tast namelijk
de wilskracht aan . Hij geeft daarmee de Egyptische
regering gelijk die de verkoop en handel in hasjiesj
heeft verboden . Voor een staat betekent het gebruik
een ramp, want het levert geen actieve soldaten of
burgers op : drugs leiden tot verveling .
Deze relativering van het druggebruik die Randstad
hier bij monde van Baudelaire doet houdt in dat de
redadie in haar mening een groot gedeelte van de
Nederlandse bevolking ver vooruit is . In 1969 had
namelijk slechts 49 procent van de bevolking ooit van
'drugs' gehoord . (Kennedy 1995, p . 176) Pas vanaf
1965 wordt de term 'spiegedelies' een modeverschijnsel en deze wordt veelvuldig geexploiteerd door
popgroepen als The Beatles, The Rolling Stones en The
limi Hendrix Experience . In het populaire blad Aloha
worden vanaf 1969 regelmatig artikelen geplaatst over
de positieve kanten van psychedelische middelen en
ervaringen . (Snelders 1994, p . 56) Randstad was echter al in 1965 een genuanceerdere mening toegedaan ;
drugs waren niet alleen heel trendy en geestverruimend, maar de redadie zag ook de problemen
omtrent (hard)drugs onder ogen . Terwijl pas in 1969
het drugbeleid in Nederland wordt aangepast . Het
nieuwe beleid deed afstand van de struisvogelpolitiek
en maakte plaats voor afkickklinieken, tolerantie ten
opzichte van softdruggebruik en informatievoorziening voor de jeugd . Bovendien vaardigden de
ministers in Den Haag in 1969 richtlijnen uit die
bepaalden dat harddruggebruikers onder medische en

psych iatrische behandeling moesten worden gesteld .
(Kennedy 1995, pp . 176-177)
Randstad is baanbrekend in het doorbreken van

taboes op maatschappelijke onderwerpen als drugs,
politiek en seksuele moraal . Onderwerpen als
striptease en politiek komen zij aan zij voor in het
tijdschrift . Opvattingen over seks, pornografie, homoseksualiteit en pedofilie worden op allerlei manieren
verwerkt in verhalen, artikelen en tekeningen . De
redactie heeft een open mind en verkondigt opvattingen die zelfs aan het einde van de jaren zestig toen de wetten omtrent pornografie veranderden niet door iedereen werden geaccepteerd . Over drugs
heeft Randstad zelfs een heel vooruitstrevende
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mening . Terwijl velen in de jaren zestig de geneugten
van drugs pas ontdekken, komt de redactie al met een
genuanceerd standpunt . Over het algemeen moeten
we het non-conformistische gehalte van Randstad dus
inderdaad niet onderschatten, ook al dienen we dit
zeker van enkele kanttekeningen to voorzien .
Striptease en Politiek
Als we Randstad ver9eliJ'ken met andere ti1'dschriften
vallen een aantal din9en op . Randstad is breed 9eorienteerd . Het is niet een puur literair ti1jdschrift . Het
behandelt Iiteratuur, olitieke beschouwin en kunstbeschouwin9en en beschouwin9en van maatschappeliJ'kculturele aard . Daarmee wi1'kt het of van
ti1'dschriften als Barbarber Raster en MerlYn . Randstad
doorbrak met de varieteit aan teksten een bepaalde
hierarchic ; een hierarchic van tekstvormen en van
onderwerpen . Ti1jdschriften als MerlYn en Raster doorbraken deze hierarchic niet . MerlYn wilde scheppend
werk van hoge kwaliteit bren9en en hield daarbi'J
stren9a eisen in het oo9 . Dit ti1jdschrift had vooral als
doel hoo9waardi9a literaire kritiek to leveren . Raster
wilde naast creatieve biJ'dra9en de structurele analyses
van MerlYn voortzetten en verbreedde ziJ'n onderwerpen naar film en nieuwe muziek .
Randstad is internationaal 9eorienteerd . Het houdt
zich bezi9 met internationale politiek kunst en Iiteratuur .
Politieke wantoestanden in het buitenland en het
denken over Oost en West konden op veel aandacht
van de redactie rekenen . Door dit kosmopolitische karakter onderscheidt het zich van het tiJdschnft Podium
dat een 9rote variatie aan teksten last zien maar dat
met name binnenlands 9eorienteerd is .
De aard van het scheppend werk in Randstad is divers .
Genres als toneel verhalend proza en 9edichten worden
of9ewisseld met nieuwe tussenvormen die doen
denken aan proza9edichten, maar die ook daar weer
een variatie op ziJjn . En zoals ik heb laten zien, zi1'n deze
biJdra9en in to delen bi1 berde soorten postmodernisme die door Ruiter en Smulders worden onderscheiden en niet, zoals deze auteurs veronderstelden, slechts
biJ' de intellectuele literair-kritische variant daarvan .
Randstad had aandacht voor avant-9ardekunst : avant-

garde was een levend be9np waarover werd
9ediscussieerd . Ook het ti1jdschrift Gard Sivik had
zichzelf ten doel 9esteld om de avant-9ardekunst to
propageren . De redactie van dit periodiek concentreerde zich echter op lon9e en onbekende kunstenaars en schriJvers. Bovendien was dit het eni9e doel
van Gard Sivik . In Randstad verschenen meer beschouwende artikelen over de avant-9ardekunst .
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Was Randstad een subversief tiJjdschrift? Sommi9e
onderwerpen over seks en drugs IiJjken, zoals ik liet
zien taboedoorbrekend to ziJjn . Maar wie op zoek
9aat naar een ne9atieve recensie over Randstad, kriJ'9t
het no9al moeili1'k . De redactie wilde het lezerspubliek
9raa9 wakker schudden . Het ti1'dschrift was nonconformistisch maar had 9een revolterend karakter .
Het riep niet op tot revolutie . Misschien is het daarom
ook beter om to ze99en dat Randstad opereerde in
een ti1jd waarin subversiviteit al was 9emassificeerd en
elke literaire po9in9 tot opvallen 9edoemd was op een
9
fle9matisch schouderophalen to worden onthaald .
Merkte Willem Brakman bi1'voorbeeld niet eni9szins
flauwttjes op dat Randstad inderdaad 'licht sensationeel' was?

Olga Coolen studeerde in 1998 of in de Nederlandse taalen letterkunde . Dit artikel is geschreven naar aanleiding van
haar doctoraalscriptie Moderne Nederlandse Letterkunde
over het ti'dschrift Randstad .
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Zie over massificatie van subversiviteit : Ruiter en Smulders
1996, p . 298 .

Ruiter en Smulders 1996 . De auteurs noemen Raster als
Iiterair-kritisch tiJjdschrift een voortzettin9 van MerlYn en
Randstad .
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Smulders 1996 . Met name de paragrafen 'Postmodernisme'
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In de personen van schriJjvers als Beckett, Robbe-Grillet,
Vian, Michaux, Genet, Pinget en Butor . Verder wordt
Randstad bevolkt door de Amerikanen Heller, Disch,
Burroughs, AI9ren en de Duitsers Panizza, Becker, Tertz en
Jean Paul . Verder is er bij 9elegenheid aandacht voor het
Griekse taalgebied (Kazantzakis), het Scandinavische
taalgebied (Sti9 Dagerman), de Italiaanse literatuur
(Thomasso Landolfi) en de Spaanstaliga literatuur (Jorge Luis
Borges en Fernando Arrabal) . De Bel9en en Nederlanders die
een plaats wisten to veroveren waren Hu9ues C . Pernath,
Daniel Robberechts, Chris Ypernian, Wim Meeuis en W.F.
Hermans, Paul van der Loeff, Wi1'nand van der Burcht, Ewald
Vanvugt en C .C . Kri19' elmans .
4

Een happening is een theatervorm . Het zijn 9ebeurtenissen
die gewoonweg plaatsvinden . Ze ontstaan op oude zolders,
in kelders, op straat . De om9evin9 is alti1jd natuurliJ'k en het
publiek bestaat uit toevalli9e voorbiJ'gan9ers . De rolverdelin g
bij happenings is allesbehalve traditioneel . Er ziJjn
zogenaamde happeners die de happening leiden en in gang
zetten . Daarnaast kriJ9j t ook het publiek een rol in de
happening . Het wordt oPgenomen in de happening . Zo
verdwijnt de scheiding tussen 9ehoor en spel, tussen
toeli1jken en spelen . Zie Allan Kaprow, Definities van
happenings en om9evin9 . In : Randstad 11112
(Manifestenlmanifestaties) 1966, p . 270 .
5

Vinkenoog beyond zich onder andere in de Leidsepleinscene evenals Harry Mulisch die ook veel interesse toonde
voor Provo en die het ramplaar 1966 in kaart heeft gebracht
in Bericht aan de Rattenkoning . Hugo Claus was pro-Cuba
en had zelfs het land bezocht . In eigen land kon hiJj zich niet
politiek afziJjdig houden, omdat een aantal van zi1jn stukken
gecensureerd werd . De stri1'd te9en de censuur liep uit op de
'bezetting' van het Paleis van Schone Kunsten to Brussel . (Zie
hiervoor Mertens 1993)
6

Bron voor informatie over het beleid omtrent
voorbehoedsmiddelen, homoseksualiteit, porno9rafie en
drugs is Kennedy 1995 .
Genet 1965 . Journal du voleur verscheen in 1949 .
Snelders 1994 noemt op p . 56 het Beatles-nummer LucY in
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Een postmodern

De relatie tussen het Revisor-proza en het postmodernisme
Het Proza van de auteurs van het tijdschrift De revisor kree9 in 1977 van Jan Brokken
het ne9atieve etiket 'academisme' oP9ePlakt . Vri1' vertaald : 'intellectuele moeili1'kdoeneri1'' . Een etiket dat no9 alti1'd hardnekki9 aan het tijdschrift kleeft . Sander Bax
Iaat in zi1'n artikel zien dat de verhaaltechnieken en vormexPerimenten 9een Proeven
van lone cerebraliteit inhielden, maar een adequate manier om vorm to 9even aan de
sPecifieke Problemen en twi1'fels van de Postmoderne ti1'd .
Sander Bax

In 1974 verschiJ'nt het eerste nummer van het literaire
tijdschrift De revisor, dat een belan9ri1'ke rol zou 9aan
spelen in de literaire wereld van de J'aren zeventi9 . In
vri1jwel elke Iiteratuur9eschiedenis die deze periode
onder de loep neemt- komt het aan bod . De meeste
aandacht 9aat daarbiJ ' uit naar het voor het tijdschrift
kenmerkende proza van auteurs als Dirk AYelt
Kooiman
Nicolaas Matsier Frans Kellendonk
Doeschka MeiJ'sin9 en Patrizio Canapone pseudoniem
van A . F. Th . van der HeiJ'den . 0pvallend daarbiJ' is dat
er nauweliJ'ks onderzoek is verricht naar de kenmerken
en bi1'zonderheden van dit proza . De Iiteratuurhistorici
baseren zich voor hun behandelen9 van het tijdschrift
meestal op uitspraken uit het Haagse Post-interview
van 10 september 1977 waarin de veer eerst9enoemde
prozaisten aan het woord komen . Door interviewer
Jan Brokken wordt hen de tYperin9 'academisme' in
de mond 9ele9d, waar de meeste Revisor-medewerkers zich waarschiJ'nli1'k niet in hebben kunnen
vinden . De term . 9eintroduceerd door Aad Nuis ,
impliceert dat het in De revisor voornameliJk 9aat om
op een overdreven manier intellectueel willen doen .
Auteurs die willen laten zien hoe 9oed ziJ' ziJ'n op9eleid
en daarom hun verhalen doorspekken met vormexperimenten .
In de Iiteratuur9eschiedenis ziJjn de vooroordelen
die aan de term kleven weliswaar eni9szins 9enuanceerd maar is men er niet toe over9a9aan to
achterhalen wat de precieze bedoelin9en van deze
auteurs zi1n 9eweest met hun vormexperimenten . Als
men het Revisor- roza robeert to beschri'ven Ieidt
dat vri1jwel altiJ'd tot onduideliJ'kheid . Naar dit proza
wordt verwezen met uitspraken als : "voor deze auteurs
9aat het niet om het wat maar om het hoe" Melissen ,
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"ziJ' treden de werkeliJ'kheid met de verbeeldin9 to9emoet" Peeters of "zi1 j willen niet een verhaal vertellen
maar behandelen" Brokken . Deze termen zi1'n biJjzonder vaa9, maar worden keer op keer 9ebruikt .
Deze onduideli1jkheid han9t samen met de voorzichti9held waarmee het periodebe9rip 'postmodernisme' in
Nederland wordt 9ehanteerd . Het 9ebruik daarvan als
zoeklicht voor het werk in De revisor kan veel duideli1'k
maken over de vormexperimenten van de auteurs . De
eni9a Iiteratuur9eschiedenis waarin het postmodernisme structureel wordt 9ebruikt om de 1aren zeventi 9
van de Nederlandse Iiteratuur to beki1'ken is Citeratuur
en moderniteit in Nederland 1840-1990 van Ruiter en
Smulders 1996 . Deze Iiteratuurhistorici richten zich
niet op het primaire werk maar dichten het tijdschrift
in het al9emeen enkele postmoderne kenmerken toe .
De essays in het tijdschrift proberen vol9ens hen
smaakvol 9eleerd" to ziJ'n . Men wil in De revisor niet
overtui9en, maar "verleiden
Wie De revisor uit9ebreid onderzoekt, zal ontdekken
dat het de revisoren er in het 9eheel niet om to doen
was modernistische 9rootheden op to poetsen om ze
in een glossy literair tijdschrift ten toon to stellen zoals
Ruiter en Smulders beweren maar dat ziJ' op een
welbewuste en weldoordachte manier bezi9 waren
met de vraa9 naar de aard en status van de Iiteratuur
in hun ti1'd . ZiJ' dra9en hun poetica dan wel niet zo
expliciet uit als in Raster 9ebeurt dat wil echter niet
ze99en dat een poetica afwezi9 is . De belan9ri1'ke
auteurs uit het tijdschrift komen aan het woord in
poeticale essays en uit9ebreide interviews waarin wordt
na9edacht over de manier waarop taal werkeli1'kheden
construeert en welke copsequenties dat heeft voor
een literator in de 1aren zeventi9 .

revisor?
Mi1jn bevindin9en over De revisor wil ik illustreren aan
de hand van een werkinterne poeticale analyse van
het verhaal 'Niets 9ebeurt' van Dirk AYelt Kooiman ,
dat verscheen in het derde nummer van de derde
Jjaar9an9 . Kooiman ma9, als oprichter, redacteur en
meest publicerend prozaist. 9elden als de persoon bijJ
uitstek die model staat voor wat men in De revisor

voor o9en heeft . Dat 'Niets 9ebeurt' een belan9ri1'k
verhaal is bli1'kt al uit de vol9ends opmerkin9en in een
interview in Literama waar Kooiman ze9t : "Het
verhaal 'Niets 9ebeurt' is een 9oed voorbeeld om aan
to 9even wat ik ei9enliJ'k met al die din9en die ik ze 9
bedoel ." Kass 1986, p . 363 Met die analyse wil ik
laten zien wat kenmerkend is voor het Revisor-proza .
Vanuit de analyse wil ik ten slotte een relatie le99en
met het postmodernisme .
Niets 9ebeurt
De curieuze titel van het verhaal 'Niets 9ebeurt'
verraadt veel van de essentie ervan . In het verloop van
de vertellin9 zi1jn er nauweli1'ks 9ebeurtenissen . De
handelin9en die het verhaal spanning verlenen zi1'n
allemaal vooraf9a9aan aan het moment dat de
vertellin9 be9int als ze uberhaupt al hebben plaats9evonden . De lezer zit 9evan9en in het beperkte
perspectief van de naamloze hoofdpersoon en west
daardoor nooit zeker wat er precies is 9ebeurd . De
laatste woorden van het verhaal stellen dit probleem
aan de orde . "Hi1' ze9t : Ik west het niet . Ik ze9 : Hi1 j west
het niet ."Kooiman 1976, p . 8
In deze uitsprack komen twee verhaalwerelden bi'J
elkaar. Eerst zien we de directs reds van het hoofdpersona9a, dat aan9eeft dat hi1' de 9ebeur-tenissen
niet kan ordenen en niet kan aan9even wat er
9ebeurd is . De 'ik' in de tweeds zin bevindt zich in een
andere verhaalwereld . Hier spreekt nameliJ'k de
verteller, die hier voor de tweeds keer sprekend
optreedt . De verteller Ie9t de nadruk op de onwetendheid en fictionaliteit van ziJ'n personage . Het
personage kan ze99en dat hiJ ' het niet west bi1' de
9ratie van de verteller, die immers al zi1'n uitspraken
bepaalt . Dat die verteller zelf ook allesbehalve
alwetend is bliJ'kt uit een andere uitsprack : "Wie is

het die daar zit? Is hi1' het? - Ben ik het?"Ibidem Er
is dus een verwantschap tussen verteller en
persona9a, die er onder meer uit bestaat dat ziJj de
onwetendheid delen over de 9ebeurtenissen, die in
het verhaal zo nadrukkeliJjk ontbreken .
Het verhaal bestaat in principe uit 34, door witre9els
9escheiden delen . Sommi9a hebben een omvan9 van
anderhalve pa9ina andere bestaan uit een of twee
re9els . Het 9rootste deel van het verhaal bestaat uit
een constants afwisselin9 van 9rotere delen met
kortere stukken . In de Ian9ere delen zitten we in de
9edachtewereld van de naamloze hoofdfi9uur. Tussen
deze delen in zitten korte passages, waarin vra9en
worden 9esteld over het verloop van het verhaal .
Te9en het einde wordt die afwisselin9 minder strikt en
worden de 9rotere delen steeds kleiner .
Deze ei9enaardi9a 9eledin9 staat in verband met
het perspectief . De Ian9a delen vormen nameliJ'k de
tekst die door een verteller die zich buiten de

verhaalwereld bevindt en niet als personage in het
verhaal aanwezi9 is, wordt verteld . 0p dit niveau
wordt het verhaal dat ik hierna uiteen zal zetten
verteld . De korte delen ertussen bestaan uit taaluitin9en uit een andere verhaalwereld nameli1'k die
waarin de narrator en de narrates de verteller en de
lezer, als personages in het verhaal optreden . Het liJ'kt
erop dat de vra9en die in de korte 9edeelten 9esteld
worden ofwel kunnen worden toe9eschreven aan de
verteller die zich verwondert over zi1'n personage,
ofwel aan de lezer die op het verhaal rea9serf . Het felt
dat de verteller aan het einde van het verhaal een
aantal keer in de ikvorm opduikt doet mi1' ertoe
nei9en vooral aan de eerste mo9eli1'kheid to denken .
De andere mo9eliJjkheid ma9 vol9ens miJ' echter niet
worden uit9esloten . DuideliJ'k is dat het 9aat om
reacties op en vra9en naar de overwe9in9en en
handelin9en van de hoofdpersoon . Een voorbeeld van
zo'n vraa9 is "Waarom heeft hi1' 9eaarzeld?"Ibidem
p4 als de hoofdpersoon zi1'n huffs binnen-komt. Hoe
deze hanterin9 van het perspectief, waarbiJ' twee
verhaalwerelden elkaar afwisselen en becommentarieren in verband staat met de metafictionaliteit in
dit verhaal zal ik later aan de orde stellen .
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Het interessante van het verhaal 'Niets 9ebeurt' is
9ele9en in de 9rote metafictionele dimensie . Maar
hoewel er continu 9ewezen wordt op de fictionaliteit
van het 9eheel wordt er wel een verhaal verteld, of
beter 9eze9d : 9esu99ereerd . Dat 9esu99ereerde

verhaal draait om een naamloze hoofdpersoon die zijn
vrouw heeft bedro9en . Wanneer hi1' naar huffs
tern9keen komt hiJj erachter flat zijn vrouw flood o p
haar bed li9t. Dit IiJ'kt de 1'uiste lezin9 van het verhaal ,
maar ze is verre van onproblematisch . Voor de lezer is
het moeili1'k uit to maken wat er 9ebeurd is . Sommi9e
ding en liken alleen waar to zijn in de 9eest van het
personage en zoals de titel su99ereert niet echt
9ebeurd . De titel kan ook duiden op het 9e9even flat
alle essentiele din9en niet 9ebeuren in het verhaal ,
maar al 9ebeurd ziJ'n . De normale verhaalliJ'n roept
ei9enli1'k twee vra9en op : 'is de hoofdpersoon echt
vreemd 9e9aan of verzint hi1' flat maar?' en 'wat is er
met zijn vrouw aan de hand?'
De eerste vraa9 liJ'kt 9emakkeli1'k to beantwoorden .
0p verschillende plaatsen in het verhaal komen
flashbacks en herinnerin9en naar boven, die wizen
op
J
het slippert1'e van deze man . Toch is echtbreuk lets flat
niet bepaald in de karakterstructuur van dit personage
past . Een van zijn belan9riJ'kste ei9enschappen is
nameliJ'k zijn 9ebrek aan handelin9en . HiJj doet niets
hi1' denkt alleen . Dit wordt mooi 9eillustreerd in de
scene waarin hi1' besluit Colette het meisJ'e waarmee
hi1' zijn avontuur zou hebben beleefd op to bellen om

er samen vandoor to 9aan . TYperend daarbi1' is het
vol9ende : " HiJ ' verroert zich niet stelt zich voor hoe hi' J
uitstapt, het porder krachti9 dicht9ooit . . . Hoe hi'1
vervol9ens als een ander met of9emeten pas naar zijn
auto tern9 zou topen, als een ander in zou stappen ,
vol9as we9 zou riJ'den, verbluft na9estaard door
iemand die hi1' ooit 9eweest is iemand die het niet
voor mo9eli1'k had 9ehouden en nu met zijn mond vol
tanden in de kou staat ." Ibidem, p . 3 TerwiJ'I hi'J
bewe9in9loos met zijn mond vol tanden staat ,
fantaseert hiJ' over een situatie waarin hiJ ' wel een
handelend actief persoon is . Het is duideliJ'k flat de
fiche het in deze scene afle9t te9en de werkeliJ'kheid .
De hoofdpersoon kan zoveel fantaseren als hi1' wil uiteindeli1'k riJ'dt hiJ' 9ewoon door naar huffs .
De meest holle en banale termen
Je kunt 1'e als lezer afvra9en of alle 9edachten over
Colette en het kortstondi9 en eenmali9 liefdesavontuur niet op een soon9eliJ'ke manier totstandkomen en of ze derhalve weini9 meer zijn flan een
verzonnen herinnerin9 van de man . Een aantal
elementen uit het verhaal wiJ'st er echter op flat deze
9ebeurtenis wel echt heeft plaats9evonden . In zijn
binnenzak zit een papiertJ'e met haar telefoonnummer,dat de aanleidin9 is voor de eerste herinnerin9en .
Bovendien wordt er nooit expliciet 9eze9d flat hiJ' de
9ebeurtenissen omtrent Colette fantaseert, zoals flat
biJ' de andere scene wel het 9eval is . Hoewel in een
verhaal met zo'n beperkt perspectief - waarbi1' de
verteller niet alwetend is en er veel 9ebruik wordt
9emaakt van vri1je indirecte rede - de 9revs tussen
fantasie en werkeli1'kheid nooit helemaal helder to
kri19' en is kunnen we aannemen flat deze 9ebeurtenis
echt heeft plaats9evonden . Wel wordt herhaaldeli1'k
9ewezen op de eenmali9held ervan .
De inhoud van deze vertellin 9 is, in haar nietsze99endheid veelze99end . We lezen hier niet het
verhaal van een subJ'ectieve hoofdpersoon die de
9ebeurtenissen uit zijn leven in een zinvol verband
robeert to laatsen maar we zien een hoofd ersoon
die zich bewust is van de banaliteit van het9een hem
overkomt . Het liJ'kt me dan ook flat Kooiman bewust
kiest voor een alledaa9s 9e9even als een 9etrouwde
man die vreemd9aat en 9een m hische, sterk door de
verbeeldin9 9ekleurde 9ebeurtenissen vertelt . De
hoofdpersoon zelf sniJ'dt flit probleem ook aan : "Mi1'n
vrouw be9ri1'pt mi1' niet. Ja J'a . - Maar ik vind het niet
pretti9 om er over to praten . Wat valt er nameliJ'k no g
to ze99en wanneer de waarheid alleen in de meest
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holle en banale termen evat
kan worden- zo lee9 flat
9

men zich afvraa9t of het wet de waarheid is? Wat
wanneer apes zozeer als een 9emeenplaats klinkt dat
men zich afvraa 9t of het wel een g emeenPlaats is?"
Ibidem, p . 4 Deze uitsprack zou 9elezen kunnen worden als een werkinterne poeticale uitlatin9, waarin
wordt 9ereflecteerd op het schri1'verschap, waar men
toch telkens probeert met uit9ekauwd materiaal taal
lets biJjzonders to maken .
Om de tweede vraa9 to kunnen beantwoorden zi1jn
we aan9ewezen op een niet al to betrouwbare bron .
De weini9e informatie over de vrouw kriJ'9en we via
haar echt9enoot en deze is dus sterk vervormd . Zo
kri19en we to horen dat ziJ' zeker niet zo mooi is als
Colette en dat ziJ' haar man niet be9riJ'pt . Wat er
preties met haar 9ebeurt bli1jft het hele verhaal
onduideli1jk en is ook na herhaaldeli1'ke lezin9 niet
duideliJ'k to maken . Slechts een keer in het verhaal
van9en we een 9limp van haarop en dat is als haar man
een bilk werpt in de slagpkamer waar ziJ ' op bed li9t :
!n feite heeft hi' met die ene o09oPsla9 slechts
ell jk apes, en ook
een ding gezien , maar tog1
niets. Niets omdat hi'l 9 ezien heeft wat hi'J
zeker wist to zullen zien togI
eli'k apes, omdat
het beeld zich in weini9 onderscheidde van een

al1'arenlan9 bekend bee/d, lets waarnaar men
niet hoeft to ki1 ]ken om het to zien . En dat ene
is : dat ze dia9onaal op haar bulk, gekleed, met
schoenen aan op het oA9emaakte bed lag,
alsof ze zich er voorover op had laten vallen en
in die houdin9 was bli'ven
li9g en . Schoenen ,
J
been een 9ebloemde J'urk een stukJ'e nek, een
P luk haar - niets aan to zien .
Ibidem, p . 5

Aan die details is net als aan de nauwkeuri9e beschriJ'vin9 van de kamer, inderdaad niets to zien . De auteur
onthoudt de lezer wat er echt to zien is en creeert
hiermee de belan9ri1jkste open plek in het verhaal . En
deze open plek wordt ner9ens in9evuld .
Verderop in het verhaal wordt 9esu99ereerd dat er
lets ernsti9s aan de hand is . De hoofdpersoon be9int
zich to verwi1'ten dat hi1 ' niet naar de telefoon is 9erend
en de handelin9en heeft verricht die 'deze situatie'
vereist. Hi1' raakt in 9rote verwarrin9 . "Hoe kan ik me nu
koncentreren wanneer apes 9ewoon maar door9sat
hoe kan ik orde scheppen in een chaos die voortdurend in bewe9in9 bliJ'ft? Waarop hiJ ' denkt: ik heb
het immers kunnen vermoeden . Je had het drei9ement
to vaak 9euit ."Ibidem . p . 7 0p deze manier wordt
de su99estie 9ewekt dat de vrouw op de een of

andere manier een einde aan haar even heeft
9emaakt . Deze su99estie wordt door drie hieraan
vooraf9aande tekstpassa9es ondersteund, waaruit
onder meer bli1'kt dat ziJ' in een tehuis heeft 9ezeten .
Aan het einde van het verhaal komt de hoofdpersoon na een tiJjd Ian9 doelloos rond9elopen to
hebben eindeli1'k tot handelin9en . HiJ' belt "een
nummer" en ze9t dat er lets verschrikkeliJ'ks is 9ebeurd
waarop een reactie vol9t uit de verhaalwereld waarin
de verteller fi9ureert. De verteler bren9t het probleem
van dit verhaal aan de orde : "Maar wat heeft er in de
tussentit'd plasts9evonden?"Ibidem, p . 8 In de vol9ende Iaatste scene ziet de hoofdpersoon een man in
een pyjama in het huffs aan de overkant water
opzetten en het gas aansteken . Deze confrontatie met
de 9ewone werkeliJjkheid doet hem ze99en : "ik weet
het niet" wat kan 9elden als antwoord op de vraa 9
van de verteller. Deze zoJjuist 9enoemde vraa9 is de
vraa9 waarmee de lezer aan het einde van het verhaal
bliJ'ft zitten . Het antwoord van het personage wordt in
de Iaatste zin van het verhaal over9enomen door de
verteller: "hi1' weet het niet" . Verteller, lezer en personage weten niet wat er is 9ebeurd waardoor het de
vraa9 bliJ'ft of er uberhaupt wel lets is 9ebeurd of dat
er in dit verhaal inderdaad 'niets 9ebeurt' .
De metafictionele dimensie
Het perspectief is in dit verhaal zo gearrangeerd dat
twee verhaalwerelden elkaar afwisselen . In de ene
verhaalwereld bevindt zich de verteller die commentaar levert op elementen uit de andere verhaalwereld,
waarin het hoofdpersonage zich bevindt . Tegelijk met
het verhaal wordt ook het commentaar erop
gepresenteerd . Hiermee legt de auteur de nadruk op
de fictionaliteit van het verhaal . Er zijn meer elementen in dit korte verhaal die het probleem van
werkelijkheid en fictie aan de orde stellen . Mijn
interpretatie van dit verhaal hangt daar ten nauwste
mee samen . Kooiman beschrijft een personage dat
zich zo nu en dan bewust is van zijn eigen fictionaliteit

en daardoor blijk geeft van twijfels en gebrek aan
daadkracht . Er zijn een aantal tekstpassages die
daarop wijzen . Als de slaapkamer, waarin hij zijn
vrouw vindt, wordt beschreven, gebeurt dat op deze
wijze : "die hele, zorgvuldige, zinloze, kompositie van
wat net een echte slaapkamer is, zoals de kamer
waarin hij staat net een echte kamer is, en het huffs net
een echt huffs waarin mensen even" (ibidem, p . 5) .
Hier wordt aangegeven dat we to maken hebben met
een fidioneel geheel . lets verder wordt hierover
gezegd : "Maar toch is dat allemaal van ondergeschikt
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belan9 r een excuus aan de feiten . Want wat hijj in
werkeli1'kheid 9ezien heeft in die slagpkamer berust o p
su99estie ."Ibidem De verteller heeft een uit9ebreide
beschriJ'vin9 9e9even van de slagpkamer r, maar niets
9eze9d over de vrouw die daar op bed Ii9t . Door die
uit9ebreide uiteenzettin9 heeft hijj de aandacht
of9eleid van waar het ei9enliJjk om 9aat en dat bliJ'ft
daardoor in het su99estieve han9en .
Een van de din9en die 9esu99ereerd wordt is het
vol9ende : "dat ook ziJ j ieder o9enblik op dezelfde
ondenkbare wil ze tot leven zou kunnen komen r zich
zou kunnen o richten hem aan zou kunnen kijken
zou kunnen 9limlachen en ze99en : da9 schatr er is
niets apes is voorbi1' hoor"Ibidem . Dit is een van de
meest in9ewikkelde passages, maar ook een van de
meest essentiele . Voor nu is het voldoende erop to
wizen
dat de vrouw wordt voor9esteld als dood en
J
niet 'op dezelfde manier' tot leven is 9ekomen als de
hoofdpersoon . Met dat 'tot leven komen' zou dan
bedoeld zi Jjn : het leven in deze fictionele wereld r die
zich onderscheidt van de echte wereld . Het hoofdpersona9a is zich ervan bewust dat hiJ' zich in een
fictionele wereld bevindt waarin zi1'n vrouw dood is en
waarin hiJ' een affaire heeft 9ehad met een meisJ'e .
Als excuus voor zi1jn slippertJ'e voert hiJ' het vol9ende
aan : "Ik had het 9evoel dat ik niets meer deed of naliet
namens mezelf, dat ik uitsluitend een werktui9 was
van de omstandi9heden en dat ik daarbuiten
eenvoudi9we9 niet meer bestond ."Ibidem, p . 6 Dit
Ii1jkt een zwakke po9in9 het 9eweten to zuiveren
maar het is in feite veel meer . De hoofdfi9uur 9eeft
hier bliJ'k van ziJ'n machteloosheid ten opzichte van de
auteur die in de '9edaante' van implied author de
omstandi9heden 9eheel bepaalt . Dit besef van
machteloosheid neemt toe te9en het einde van het
verhaal . De hoofdpersoon voelt zich vernederd door
de feiten . HiJ' ze9t dan te9en zichzelf :
Je schiet tekort , 1 e hebt tekort 9 eschoten r le
zult alti"d
1 en onoA houdeli'k
1 tekort schieten .
le bent zo g riezeli9 oppervlakki 9 dat l'e 1je in
ledere situatie afvraa9t voor welke houdingr
voor welke emotie 1'e moet kiezen alsof I'e in
een toneelstuk speelt waarin 1je uit het 9edra9
van de andere spelers of moet leiden welke rol
de 1'ouwe is . Als ze maar niet merken dat1'e1je
rol niet weet! Zolan g 1e 1je maar kan hullen in
verzwe9enheden, zolan 9 1 e 9edra9 maar zo
dubbelzinnig is dat ledere interPretatie
9erechtvaardig1
d li'kt!
Ibidem
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De hoofd ersoon beseft rond to open in een
toneelstuk r metafoor voor fictionele wereld r zonder
dat hiJ' een tekstboek1je heeft 9ekre9en . Om die reden
vraa9t hiJ' zich herhaaldeliJ'k of wat hijj moet doen, of
zeggen .
De auteur van 'Niets 9ebeurt' maakt het de lezer
niet 9emakkeli1jk . Ner9ens wordt hem de mo9eliJ'kheid
9eboden zich in to leven in een fictionele wereld ,
waarin hiJ' even kan 'vluchten' voor de echte
werkeliJ'kheid . 0p tal van manieren le9t Kooiman de
nadruk op het problematische van het schri1'ven . Dat
dit een verhaal over het schriJfproces is illustreert hijJ
mooi aan de hand van het begin van het verhaal .
Daaruit bliJ'kt dat dit proza kan worden 9elezen o p
dezelfde manier als men poezie kan lezen die haar
ei en ontstaans roces tot onderwer heeft zoals
biJ'voorbeeld die van FavereY. Het verhaal be9int
nameli1'k als vol9t : "HiJj stapt in ziJ'n auto een nieuwe
auto, qua priJjs ei9enliJjk boven ziJjn stand maakt
kontakt start en schakelt, ri1jdt Ian9zaam we9 . "
Ibidem, p . 3 Met behulp van de metafoor van de
opstartende auto wordt hier het begin van het verhaal
zelf beschreven . Uit die eerste alinea bli1jkt ook al dat
het personage een nieuw begin maakt . "ledere
handelin9 verricht hiJ ' bewust en met 9rote
nauwkeuri9held r alsof zi1jn routine - op9edaan in een
vroe9er, 9edachteloos bestaan - niet anger bruikbaar
is . "Ibidem Als hi1' met ziJjn auto deze fictionele wereld
inriJjdt bevindt hiJ ' zich in een "halve werkeliJ'kheid
tussen het verleden en nu" . Het personage is bij de
ouverture van het verhaal vol zelfvertrouwen en voelt
zich machti9 . Dit vertrouwen en machts9evoel zal hi'1
in de loop van het verhaal verliezen om to eindi9en als
onwetende . Kooimans tYperin9 van de couleur locale
is to aardi9 om niet to citeren : "Hi1' ri1'dt door een
duistere bevroren stall die voor niets antlers liJjkt to
dienen dan ziJ'n feilloze bewe9in9 van een achter9rond
to voorzien zi1'n 9evoel van macht dimensie to
verlenen ."Ibidem
In dit verhaal is fictionaliteit een belan9ri1'k thema .
De vraa9 naar wat verbeeldin9 is en wat werkeliJjkheid
naar wat de mo9eliJ'kheden van de verbeeldin9 ziJ'n
wordt hier nadrukkeli1'k aan de orde 9esteld . Dit wordt
door Kooiman op verschillende manieren 9edaan .
Allereerst door de toe9evoe9de commentaren van een
ho9er 9ele9en vertelniveau waardoor de lezer niet
alleen het verhaal leest maar ook direct het
commentaar erop . Ook de keuze van het perspectief
speelt hierin een rol . Het verhaal wordt 9ekleurd door
de sub1'ectieve blik van het hoofdpersona9a r waardoor
de lezer zich biJ' elk verhaalelement kan afvra9en of het
f
r

werkelijkheid is, of dat het slechts bestaat in zijn
verbeelding . Ten slotte maakt Kooiman deze
thematiek nog eens tot hoofdlijn van het actuele
verhaal door een open plek to creeren die aan het
einde van het verhaal niet wordt ingevuld .
Met een Politiefluit de muren van lericho
omverblazen
Het moeili1jke van het be9rip postmodernisme is dat
het zich op een aantal niveaus Iaat beschri1'ven . Hans
Bertens onderscheidt die niveaus in ziJjn studie The
idea of the postmodern waarin hiJj de 9eschiedenis
van het be9rip onderzoekt . Bertens 1995 HiJ ' stelt dat
het postmodernisme zich Iaat zien op drie
verschillende conceptuele niveaus . In de breedste zin
kan het worden 9 ezien als de Weltanschaung die
kenmerkend is voor de westerse wereld van na de
J'aren zestig . Dit normen- en waardenpatroon is 9ebaseerd op de ideeen van de toenmali9e counterculture .
De daarbi1 j horende levenshoudin9 bestaat uit
edecticisme radicaaldemocratie en aversie te9en
exclusiviteit . Andere bi1'komende aspecten ziJjn de
ironiserin9 van elite en leiderschap en de gerichtheid
op het individu met verantwoordeliJ'kheid voor zichzelf
in plaats van de hele 9emeenschap . Ook kenmerkend
voor deze tiJjd is de steeds sterker wordende
secularisatie en de teloor9an9 van vri1'wel alle politieke
ideolo9ieen .
Deze verandering van mentaliteit laat zich ook o p
een lager conceptueel niveau zien : de houdin9 ten
opzichte van de kunst . Niet alleen reli9ieuze en
politieke autoriteiten raken veel van hun vanzelfsprekende status kwiJjt . Ook in de benaderin9 van
literatuur en kunst zien we dit verschiJ'nsel tern9 .
Kooiman bren9t zichzelf en verwante auteurs hier
direct mee in verband wanneer hi1j ze9t: "Stelsels als
christendom en marxisme ziJjn aan het we9vloeien het
beeld is uitermate diffuus geworden . . . . Het is onzin
van de literatuur een creativiteit to verwachten die
elders niet aanwezi9 is . Dat is vol9ens miJ' de essentie ,
dat verklaart de belan9stellin9 van sommi9e schriJ'vers
voor de methods waarvan de literatuur zich kan
bedienen ." Brokken 1977, p . 37 Wanneer autoriteiten als christendom marxisme en literatuur hun
heersende ositie kwijtraken dan bezint men zich o
de 9rondsla9en van de discipline . Omdat de scheidin 9
tussen massacultuur en elitecultuur diffuser wordt,
ontstaan er men9vormen die invloed hebben op de
ho9e status van de elitecultuur. Er verandert dus lets
essentieels in de manier waarop literatuur wordt
benaderd . Elementen uit de massacultuur drip9en de

elitecultuur binnen en de elitecultuur 9aat op haar

beurt deel uitmaken van het commerciele sYsteem
waarin de massacultuur zich bevindt .
Wanneer criticus Carel Peeters in het 'task van de
schriJ'ver'-debat uit 1977 vraa9t om literatuur die
dominants culturele en filosofische ontwikkelin9en
reflecteert zal hi1' bi1j Kooiman 9een 9ehoor vinden .
Kooiman 9aat ervan uit dat er in literatuur ideeen en
9evoelens 9suit worden die particulier en intiem
kunnen ziJjn, of betrekkin9 kunnen hebben op een
actuele kwestie . HiJj beaamt dat veel literatuur
9eschreven is naar aanleidin9 van historische 9ebeurtenissen en onder invloed van 9rote denkers zoals
Darwin Freud en de France existentialisten . Maar ze9t
hiJ' : "En nu? Wat is er nu? - Misschien is het meest
tYperende van deze periode - in West Europa ,
Nederland - noemt het de Zeventi9er Jjaren nu 1juist
dat er 9een van dat snort richtin9bepalende impulsen
op9eld doet . Ik kriJ9 de indruk dat Peeters de literatuur
verwiJjt lets niet to reflecteren dat er niet is. . ."
Kooiman 1979. p .48 Peeters wil 9raa9 "een roman
over een rationalist in de industriele samenlevin9" .
Kooiman acht het in dit kader zinni9er to roepen om
een roman over het leven zonder ideologie" . Vol9ens
hem wil Peeters van literatuur een reflectie op de
verkeerde thema's . HiJj wiJ'st erop dat het belan9ri1'kste
thema van de 1aren zeventi9 verband houdt met het
verdwiJ'nen van de ideolo9ie uit het leven . "Daar wil ik
Peeters wel eens over horen . En dan 9raag met
voorbeelden . Dat heeft wat miJ j betreft meer zin dan
de literatuur er op uit to sturen om 9ewapend met een
p olitiefluit de muren van Jericho omver to blazen ."
Ibidem, p .49
0p een derde conceptueel niveau kiJ'kt Bertens hoe
deze mentaliteitsveranderin9en zich in de literatuur
zelf manifesteren . In postmoderne literatuur worden
over het al9emeen twee varianten onderscheiden .
Aan de ens kant treffen we de stromin9 aan die wordt
aan9eduid als het 'smalls' of 'intellectuele' postmodernisme . In deze tak wordt op twee verschillende
wizen
het ides ondermiJ'nd dat kunst een
J
eenheid9evende ti1jdloze of universele waarde zou
kunnen hebben . 0p deze manier wordt het modernisme 9eattaqueerd waarin wordt uit9e9aan van een
verheven functie van kunst dat het middel bi1' uitstek
was om, zi1j het sub1jectieve eenheid to creeren . Men
probeert dit ides to ondermi1'nen door ofwel de nadruk to le99en op het fictionele van teksten de
onmo9eli1jkheid om to vertellen- ofwel op het
vertellen het afbeelden zelf wat vaak leidt tot
extreme vormen van realisme . Over deze vorm van
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postmodernisme ze9t Bertens het vol9ende :
"Depending on the artistic discipline, then postmodernism is either a radicalization of the self-reflexive
moment within modernism, a turning away from narrative and representation, or an explicit return to narrative and representation . And sometimes it's both ."
Bertens 1995, p . 5
Naast de intellectuele variant is er no9 een andere
vorm van postmoderne literatuur . Er is een 9roe p
auteurs die haar scepsis ten opzichte van het instituut
literatuur niet uit door op een verteltechnische manier
to laten zien dat het onmo9eliJ'k is om een werkeli1'kheid to beschriJ'ven, maar die een zo mo9eli1jk no g
9rotere aanval plee9t op het bastion van de kunst .
Deze schri1'vers9roep wordt door Ruiter en Smulders
aan9eduid met de niet onproblematische term
literaire popart . Ook Bertens onderscheidt dit
fenomeen :

Those who wish to break more radically with
modernism do not only attack modernist art ,
but seek to undermine the idea of art itself. For
them the idea of art that is art-as-institution is
a typically modernist creation - built upon the
princip le of arts self-sufficiency, it's s pecial -and
seperate- status within the larger world. But
such an autonomy, these artists argue, is really
a selfim P osed exile it means that art willingly
accepts it's impotence, that it accedes to it's
own neutralization and depoliticization .
Ibidem
De auteurs uit deze hoek kiezen ervoor literatuur to
maken zonder al to veel pretenties . Zi1 j zien in literatuur een consumptieartikel als elk antler, dat dan
ook dezelfde status client to 9enieten . Het 9evol9 van
deze opvattin9 is dat de 9revs tussen de literatuur van
deze auteurs en de massacultuur heel dun wordt . In
deze brede variant is dezelfde nivellerin9 waar to
nemen als bi1j de intellectuele postmodernistn :
kunstenaars kennen zichzelf 9een ho9e functie meer
toe en schriJ'ven verhalen die 'zo 9ewoon mo9eli1'k'
proberen to doen en weini9 diep9an9 vertonen . Het is
duideliJ'k dat dit twee compleet verschillende fenomenen zi1jn die worden biJ'een9ehouden door dezelfde
basis . Bertens doet een po9in9 om alle varianten
onder een 9emeenschappeliJjke noemer to van9en : "If
there is a common denominator to all these postmodernisms it is that of a crisis of repre-sentation : a
deeply felt loss of faith in our ability to represent the
real in the widest sense ." Ibidem, p .11
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De revisor en het intellectueel postmodernisme
Zoals eerder op9emerkt is de relatie tussen De revisor
en het ostmodernisme complex . Dit wordt vooral
veroorzaakt door verschillen tussen de poezie en het
proza uit het ti1'dschrift . In dit artikel 9aat het echter
voornameliJ'k om het proza . Als we ons daartoe
beperken dan bli1'kt dat het Revisor- proza 9ezien kan
worden als een Nederlandse variant van het
intellectuele postmodernisme .
Vol9ens Bertens komt het postmodernisme 9edurende de J'aren zeventi9 in contact met de poststructuralistische filosofie en kriJ9t het een intellectuele
component .
Accepting Derrida 's exposure, and rejection, of
the metaphysical premises -the transcendent
signifier- upon which such empiricism is built,
postmodernism gives up on language's representational function and follows Poststructuralism in the idea that language constitutes,
rather than reflects the world and this
knowledge is therefore always distorted bY
language, that is, by the historical circumstances
and the sp ecific environment in which it arises .
Ibidem, p . 6
Namen van filosofen die aan deze vorm van
postmodernisme verbonden kunnen worden zi1jn die

van Barthesr Derrida en Foucault . leder op hun ei9en
manier beschouwen zi1' de taal als een ontoereikend
instrument om de wereld to beschriJjven . Met taal kan
slechts naar taal worden verwezen en het is
onmogeliJ'k betekenis to 9enereren . In de literatuur
vindt dit 9edachte9oed als eerste houvast in Noorden Zuid-Amerika bi1j schriJjvers als Bor9es r Barth ,
Marquez, Vonne9ut jr., en
nchon . Ook in FrankriJjk
vindt het welluisterende oren in de krin9 van de
nouveau romanciers rondom Robbe-Grillet .
Taal representeert niet de werkeli1jkheid, maar
creeert fiches over die werkeliJjkheid . De postmoderne
schriJ'ver wil zi1jn lezer daarvan bewust maken . In het
Haa9se Post-interview doet Kooiman uitspraken die
hiermee samenhan9en . Kooiman probeert hierin uit
to le99en waarom zi1'n werk, volgens Aad Nuis, als
'academistisch' 9ekenmerkt wordt . "Vol9ens mi1 ' ma g
de lezer niet de mo9eli1jkheid kriJ'9en zich uitsluitend to
identificeren met een schi1jnwereld, met de hoofdpersoon uit een boek . HiJj moet in contact komen met
de schriJjver, voor wie de personages spionnen zi1'n . Die
link - tussen schri1jver en lezer - probeer ik in mi1'n
boeken to le99en . " Brokken 1977, p .37 Het 9evaar

biJj dit snort literatuur is de steriliteit of bedachtzaamheid r en niet r zoals Nuis beweerde, de
kunstmati9held . "Dat is Jjuist ons kenmerk . In miJjn
boeken verkondi9 ik voortdurend dat het verhaal
bedacht is ik laat de lezer het kunstmati9a zien : de
fictie . Ik streef de kunstmati9held niet na, ik toon de
kunstmati9held aan . Ibidem Dit verhindert de
literatuur niet om emotioneel 9eladen to ziJjn . Hoe
beter de beheersin9 van de vorm is, hoe emotioneler
een verhaal kan worden . "SchriJjven is voor miJ een
emotionele aan9ele9enheid, het is absoluut 9een
wetenschappeliJjke bezi9held . Die emotionaliteitwordt
in een bepaalde vorm 9e9oten en ik probeer de
emoties zo zor9vuldi9 mo9eli1jk uit to drukken ontdaan van iedere verwarrin9 . To the point. Dat laatste
is natuurliJjk een intellectueel protes ." Ibidem, p . 38
Deze vorm van literatuur die uit dit postmodernisme voortkomt r beschriJjft Bertens als vol9t :
postmodernism is the move away from
narrative from representation . For them ,
postmodernism is the turn towards self
reflexiveness in the so-called metafiction of the
period, as practised for instance by Samuel
Beckett Vladimir Nabokov John Barth Donald
Barthelme the Surfictionists the nouveau

Het 'Academisme-rummer' van de Haagse Post

romanciers and a host of other writers . For
them this particular form of postmodernism

rediscovers and radicalizes the self reflexive
moment in an otherwise representational
modernism . . . . Seen from this perspective ,
postmodernism is a move towards radical
aesthetic autonomy, towards pure formalism .
Bertens 1995, p . 4
In dit citaat komen tal van elementen samen die
kenmerkend kunnen worden 9enoemd voor de
Revisor-poetica . De Revisor-auteurs en dan met name
de prozaisten . 9eloven inderdaad niet meer in het
9ewone verteller . ZiJj maker literatuur waarin zelfreflexiviteit en metafictionaliteit een belan9riJ'ke rol
spelen . Bovendien noemen ziJ' order meer Nabokov
als directe voor9an9er.
Onmo9eli1'ke werelden
Ook in 'Niets 9ebeurt' is er sprake van een belan9ri1jk
zeifreflexief en metafictioneel element dat tot uitin 9
komt in de structuur van het verhaal . Door tussen de
delen van het 9ewone verhaal door over dat verhaal to
reflecteren last hiJj zien dat wat men leest kunstmati 9
is. De lezer kan zich inderdaad niet identificeren . Sterker
no9r Kooiman maakt de status van het hoofdverhaal
zo twiJjfelachti9 dat Jje eraan twi1'felt of wat Jje
leest wel waar is waardoor de aard van het
lezen en het 9elezene wordt bekritisiseerd . Het
verhaal van Kooiman kan verbonden worden
met de uitspraken van Ibsch over het postmodernisme . Ibsch heeft het over "de apistemolo9ische met inbe9rip van de lin9uIstische en
ethische twiJ'fel" waarvan de verwerkin9 in het
modernisme "rationeel-reflecterend" is en in het
postmodernisme mimetisch . Ibsch 1989, p .
351 In het modernisme komen die twiJ'fels aan
de orde in reflecties van verteller of personages,
in het postmodernisme wordt die twiJjfel in de
structuur van het verhaal 9ebracht, waardoor
verschillende vertelniveaus door eikaar 9aan
topen, onmo9eli1'ke werelden worden 9ecreeerd
en niet-interpreteerbare verhalen worden
verteld . In het HP interview licht Kooiman dat als
vol9t toe : "Ik 9eloof dat wiJ' een verhaal op een
bepaalde manier willen behandelen waardoor
de verteller zelf steeds voelbaar is en dat dan
uiteraard op verschillende niveau's to9eliJjk .
Daardoor doer sommi9e constructies in9ewikkeld
aan niet als doel maar ais 9evol9 ." Brokken
1977, p .37
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Postmoderne auteurs willen hun lezers er tiJjdens het
lezen bewust van maken dat wat zij j lezen fictioneel is.
Daartoe 9ebruiken zij ' uiteenlopende verteltechnieken
die onder meer door McHale en Vervaeck zi1jn
onderzocht. McHale 1987 Vervaeck 1999 Een daarvan is het 9ebruik van de alwetende, in het verhaal
aanwezi9e verteller die het verhaal becommentarieert ,
de lezer aanspreekt en uiteindeliJjk niet alwetend bli1'kt
to ziJjn . Dit ne9entiende-eeuwse vertelprocede wordt
in het postmodernisme geironiseerd . In 'Niets gebeurt'
zien we dit tern9 in de korte tussenstukken . Ook in dit
verhaal bli1'kt de verteller niet alwetend to zi1'n . Hiervan
9etui9a de eerder 9eciteerde slotzin van het verhaal .
De 'niet-alwetendheid' van de postmoderne verteller
hangt samen met de 9edachte dat er niet een centrale
instantie is die het verhaal op een togische manier kan
ordenen . De chronolo9ische reconstructie van een
9 eschiedenis wordt ontmaskerd als een fictie . Elk
verhaal dat wordt verteld alles wat o pa pier wordt
9ezet is uiteindeli1'k fictioneel . Dit komt aan het licht

bi1j de interpretatie van 'Niets 9ebeurt' : als we de
feiten willen achterhalen stuiten we onvermiJ'deli1'k o p
onduideli1'kheid .
Een ander essentieel aspect van het ostmodernisme is de metafictionaliteit. In 'Niets 9ebeurt' wordt
gereflecteerd op de fictionaliteit van het verhaal . Dit
9ebeurt expliciet in vertellersuitspraken, maar ook in
beelden en uitspraken uit de primaire verhaalli1jn .
Hierbi1' kan 9edacht worden aan de zelfreflecties van
de hoofdpersoon die zichzelf ziet "alsof hiJ' in een
toneelstuk speelt" en aan passages als die waarmee
het verhaal opent "als een opstartende auto" . Ook
worden in dit verhaal de grenzen tussen verteller en
lezer en die tussen verteller en personage vervaagd .
Het eerste bli1'kt uit het felt dat het moeiliJjk uit to
maken is of de tussenstukken bestaan uit vertellertekst of uit commentaar van een potentiete lezer . Het
tweede komt aan de orde in de laatste zin : "HiJj ze9t:
ik weet het niet . Ik ze9 : hiJ' weet het niet" waarin
verteller en personage met elkaar in verband worden
9 ebracht.
Er ziJjn auteurs die veel verder 9aan in het
postmoderne spel met de verteltechniek : zijj laten elke
hierarchic in verhaallagen varen en maken hun verhaal
tot een verknopin9 van beelden . Andere auteurs
9even de lineaire tiJjd op als ordenin9sprincipe, waardoor er in het verhaal labYrintische verplaatsingen in
tiJjd en ruimte mo9eliJ'k worden zoals het 9eval is in
Kurt Vonneguts Slaughterhouse Five . Sours wordt in
het postmodernisme 9ebruik9emaakt van een
extreme vorm van intertekstualiteit waardoor de tekst
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tot een netwerk van onachterhaalbare verwiJ'zin9en
wordt . De variant van het postmodernisme die we in
De revisor vinden kan 9emati9d worden 9enoemd .
Revisor-auteurs 9ebruiken postmoderne elementen
omdat zij' alleen op die manier een verhaal kunnen
schri1'ven . Dat verhaal moet uiteindeli1'k wel leesbaar
bliJ'ven . Het proza van De revisor kan dus worden
9ezien als een milde variant van het intellectueel
postmodernisme waarbiJj de nadruk li9t op het
postmoderne 9edachtegoed en de metafictionaliteit
en waarbiJj het extreme vormexperiment eni9szins
buiten beeld bliJ'ft . Vertegenwoordi9ers van deze
milde variant van het postmodernisme ziJjn naast
Kooiman ook Nicolaas Matsier zi1'n novelle De eeuwi9'e
stad en een verhaal als 'De Minnema-variaties'
bevatten overduideliJ'k metafictionele elementen .
Franc Kellendonk in 'Buitenlandse dienst' en Letter en
9eest wordt 9ereflecteerd op de mogeliJ'kheden van
het fictioneee en Patrizio Canaponi . Ook zi1'n twee
oud9edienden Gerrit Krol en Willem Brakman, die
veelvuldig met het postmodernisme in verband zi1jn
9ebracht regelmati9 in het tiJ'dschrift to vinden .
Uitspraken als'de werkeli1'kheid met de verbeeldin g
to9emoet treden' en 'een verhaal behandelen', zoals
die door verschillende critici ziJn gedaan worden
be9ri1peliJ'k als men beseft dat zijj doelen op de
postmoderne metafictionaliteit : de nei9in9 our in het
verhaal de fictionaliteit ervan voelbaar to maken . Door
het Revisor-proza to verbinden aan het intellectueel
postmodernisme worden de opmerkin9en van Ruiter
en Smulders genuanceerd en aan9evuld . De revisor is
niet een tiJjdschrift waarin men op een postmoderne
manier de intellectueel wil spelen, maar een ti1'dschrift
waarin wordt 9eprobeerd our to gaan met de vra9en
waarmee het postmoderne culturele klimaat de
literator laat zitten .

Sander Bax studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan
de Universiteit Utrecht . Dit artikel is geschreven naar
aanleiding van 4Th
l doctoraalscriptie over De revisor .
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column

De schijndood

Gert den Toom

Punk was dood maar leefde voort . House was o p
sterven na ver9abberd, maar bestaat no9 steeds . De
roman en de poezie is de dood meerdere malen
aan9eze9d maar telkens worden zi1 ' 9ereanimeerd .
Daarom maakte ik miJ ' in eerste instantie weini 9
zor9en toen ik een nieuw ti1jdschrift thuis9estuurd
kree9 met een redactionele aankondi9in9 die zei :
"Het literaire tiJ'dschrift is dood" . Vol9ens de
betreffende redactie was het literaire ti1jdschrift een
twinti9ste-eeuws fenomeen en was met het
voorbi19' aan van die eeuw het einde van het literaire
tiJjdschrift 9ekomen . No9 los van de historische
on1'uistheid van dit argument, was ook het verschi1'nen
van het blad zelf in to9ensprack met de stellin9 . Toch
was miJjn ar9waan 9ewekt .
Het literaire tiJ'dschrift biedt aan schriJ'vers de
9ele9enheid 9emeenschappeliJ'k van zich to doen
spreken . Het kan een verzamelplasts van verwante
ideeen ziJn- een broedplasts voor andere bewe9in9en l
voor andere vormen van Iiteratuur . Redacties van
tiJjdschriften bestaan zelden uit mensen die het Ian9e
tiJ'd en op alle fronten met elkaar eens ziJ'n, maar de
indruk die een ti1jdschrift 9eeft is dat er sprake is van
een duideliJjke tendens in de Iiteratuur en onder
schri1'vers . Zolan9 als het duurt trekt de 9roep altiJ'd
meer aandacht dan het individu en vervult het
ti1'dschrift ziJ'n functie als reclamezuil .
De bestaande tiJ'dschriften maar vooral ook de
nieuwe bieden daarnaast een podium voor nieuw
talent . Dat klinkt mooier dan het is . In werkeliJ'kheid
zoeken redacties hun bi1jdra9en vaak in ei9en krin9 en
onder 9evesti9de en 9apubliceerde auteurs . Naast de

arro9antie de verle9enheid of het 9eld9ebrek dat
daaraan ten 9rondsla9 li9tr wordt het ook veroorzaakt
doordat de kwaliteit van de on9evraa9de inzendin9en
door9sans buiten9ewoon bedroevend is . De enkele
parel die ertussen zit wordt door pulpmoeheid
eenvoudi9 niet meer op9emerkt. CYnisme verhindert
het 9eloof in nieuwe ontdekkin9en . Bovendien ziJ'n zeker waar het 9evesti9de ti1'dschriften als De revisor ,
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Raster De Gids Tirade en der9eliJ'ke betreft - de

ti1jdschriften voorposten van hun uit9everi1' 9eworden .
Daarmee is de vriJ'bliJjvende keuze verloren 9a9aan ;r
publicatie in een tiJ'dschrift betekent vaak dat de
auteur al een relatie met de verbonden uit9 everi1
heeft of die zal aangaan . Met name de financiele
afhankeliJjkheid van de uit9 everiJ bedrei9t vroe9 of last
de onafhankeli1'kheid van de redactie .
Ook voor 9epubliceerde en 9evesti9de schriJjvers
bli1'ft het van belan9 zichtbaar to zi1'n . Het literaire
tiJjdschrift biedt hun de mo9eliJjkheid niet ver9eten to
worden . In samensprack met hun uit9evers 9ebruiken
ook ziJ ' de tiJ'dschriften als redamezuil, voor werk 'in
statu nascendi` bi1jvoorbeeld - wat dat dan ook waard
is. Het tiJ'dschrift fun9eert ook als verzekerin9spolis .
Ten slotte kunnen literaire ti1jdschriften thematische
bundelin9en maken van sterk uiteenlopende teksten
en auteurs . Meni9 ti1jdschrift kept themanummers ,
sommi9e
ti1jdschriften
bren9en
alleen maar
themanummers uit . Ti1'dschriften kunnen ook door de
vorm9evin9, steeds andere 9edaanten aannemen
steeds andere ervarin9en bieden,; ze kunnen een
roman zi1n, of een 9edicht .
De priJ'zen van productie, maar vooral van
vorm9evin9 en reproductie van het literaire tiJ'dschrift
zi1jn echter dermate hoo9 dat men niet uit de kosten
komt . Ze kunnen zichzelf niet bedruipen van
abonnementen en losse verkoop . Er is dus subsidie
nodi9, steun van betrokken derden of sponsoring .
Alleen kwalitatief 9oede tiJjdschriften die minstens vier
keer per 1'aar verschi1jnen ontvan9en subsidie . Komt
een tiJjdschrift met han9en en wur9en vier keer per
J'aar uit dan weet u hoe last het is . Maar de subsidie
volstaat niet . Dus 9aan ti1jdschriften relaties met
uit9everiJ'en aan . Dat levert complicaties op, want een
uit9everiJ' wil er natuurli1jk wel voordeel van hebben .
Sponsoring is een andere bron van inkomsten . Maar
sponsoring van Iiteratuur door niet literair
angehauchte ondernemingen is taboe . Een ouderwets
taboe in een ouderwetse branche . Je ziet weI

van
het tijdschrift
advertenties, maar alleen van uitgevers, drukkers en
pennenverkopers . Met smart zat ik op het moment to
wachten dat Vri"staat Austerlitz advertorials zou 9aan
plaatsen am geld to genereren maar dat tiJjdschrift
9in9, samen met zijn uit9everi1', ten onder voordat het
zover was . Ik 9eloof niet dat de literatuur eronder
9eleden zou hebben . Ook dichteressen ri1jden tenslotte
auto ook romanciers gebruiken deodorant, ook
essaYisten proberen wet eens een mooi overhemd uit
to zoeken .
Een enkele uitzonderin9 daar9elaten r bli1'ft het in
de huidi9e situatie aanmodderen in het moeras van
fantasieloze risicoloos samengestelde armoedi g
vorm9e9even en gedateerde ti1'dschriften r die ook
vaak nog aan de leiband van uitgeveriJ'en li99en .
Nieuwe . 9edrukte tiJjdschriften zijn ei9enliJ'k dead on
arrival .
De introductie van Internet opende in theorie
spannende ver9ezichten . Nieuwe, democratische en
9oedkope mo9eli1'kheden dienden zich aan voor de
literaire tiJ'dschriften . De startpagina's www.literatuur .pa9ina .n l en www.meander .n l laten zien wat er
op dit moment gebeurt. 0p www.rottendstaal .n l vol9t
Bart FM Droo9 ondertussen tandenknarsend de
laatste ontwikkelin9en van de Nederlandse literatuur
op Internet . En daar word 1je niet vroli1'k van . De
verhoudin9 tot Internet toont dan ook weer eens aan
hoe kortzichti9 het literatuurbedriJjf is . De uit9everiJjen
hadden hun di9itale verbindin9en met de rest van de
wereld nog maar net gele9dr of Internet diende zich
aan . De verschillende uit9everssites zijn dan ook
ronduit zieli9 . Men maakt uiterst beperkt 9ebruik van
de mo9eliJjkheden, beschouwt het net als een
eenziJ'di9 communicatiemedium of is slechts aanwezi 9
met een postadres . De ter9end tra9e ontwikkelin9en
op dit terrein le99en een identiteitsvraa9stuk in het
literatuurbedri1jf bloot . Enerzi1'ds wordt er no9 steeds
een 9oddeliJ'ke r ongriJpbare status 9ecultiveerd Van
Oorschot r ook onvindbaar o p Internet), anderzi 1jds
hYpen hYpercommerciele cultuurbarbaren de streek-

romans van vroe9er als de literatuur van de toekomst
Vassalucci met een reclamefolder op het net) .
Daartussenin is men zoekende .
NatuurliJjk is een uit9everiJ' een bedri1'f als elk ander

en wit het geld verdienen, maar Internet biedt nu 1'uist
de mo9eliJjkheid om aan de verkoop van de boeken
no9 een maatschappeliJ'ke waarde toe to voe9en r lets
bi1j to dra9en aan de cultuur - waar dat in het
uit9eefbeleid steeds minder het 9eval is . Dit is een
cruciale betekenis die Internet voor schriJjvers
uitgeveriJ'en en het literaire tiJjdschrift kan hebben .
Een ti1jdschrift r het woord ze9t het al zou zijn ti1'd
moeten weerspie9elen . Terwi1jl J'uist Internet het
literaire tiJjdschrift de getc9enheid biedt om aan haar
oorspronketiJ'ke bedoelin9en to9emoet to komen, zijn
biJj vriJjwel alle in9an9en de drempels lager . Het biedt
nieuwe kansen door de verminderde betekenis van de
factor geld . Bovendien voe9t het een audiovisueel
element toe . Maar de bestaande ti1'dschriften maken er
nauweti1'ks gebruik van .
Natuurli1'k zijn er nadelen . Dezelfde democratic die
zoveel mo9eliJjk maakt, levert een karrenvracht aan
amateur- en schriJjfdubsites op die ontroerend van
enthousiasme en multimediale huisvli1jt ziln, maar
zelden eni9 niveau hebben . De pretenties r de
meli9held en de zelfbevredi9ende woordspetin9en zijn
niet van de lucht . De allerindividueelste expressie van
de allerindividueelste emotie levert niet noodzakeliJakerwi1ns literatuur op . Meestal niet zelfs .
Een ander nadeel is dat Internet een tYpisch
voorbeeld is van de markteconomische spektakelmaatschappiJj . Hypes zijn dus aan de orde van de da 9
en verminderen het zicht op de waarde van zowel de
inhoud als de vorm . Men moet stilstaan biJ ' de
interactie tussen tekst en beeld r zich afvra9en wat een
spectaculaire flash-animatie toevoe9t aan een
traditioneel sonnet of banners en buttons de
literatuur niet verdrin9en .
Ten slotte zie ik ook effecten ontstaan die de
literatuur in zijn huidi9e vorm bedrei9en . Waar
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Internet nu misschien de reddin9 van het korte verhaal
betekent kan zij' in de toekomst een onevenredi9e
waarde toekennen aan de korte vorm en de
eendimensionale inhoud . Want het verlan9en naar
snelheid 9aat zelden 9aPaard met oo9 voor
camplexiteit en tiJ'd voor ref lectie .
Toch zou er oak een totaal andere nieuwe
internetliteratuur kunnen ontstaan . Daar kan ik
ei9enliJ'k al niet meer op wachten . Gebruikmakend van
alle mo9eliJ'kheden die Internet biedt zou een
hYperliterature 9 eschreven kunnen warden waarmee
de literatuur ziJ'n onlosmakeliJjke band met de rest van
de werkeliJjkheid weer kan verstevi9en . Te be9innen in
de ti1jdschriften .
De literaire tiJ'dschriften zitten in een over9an9sfase oak de 9edrukte exemPlaren leiden no9 hun
zielto9ende bestaan . Over9an9sfasen ziJjn fasen met
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kansen . Een tiJjdschrift als Pa innate - zowel in
9edrukte vorm als op het net to vinden - last zien
waar de balans op dit moment stilhoudt . Want hoewel
de kwaliteit sterk wisselt en stichtin9 Pa innate ziJjn
initiatieven 9aPaard doet 9aan met volstrekt belachelike
J . politiek correcte verantwoordin9en waar Rick
van der Ploe9 zi1jn vin9ers bi1 j moet aflikken- toont zijJ
aan dat het onafhankeli1'ke literaire ti1'dschrift o p
Internet - met zi1jn toe9ankeliJjkheid interactiviteit en
audiovisuele mo9eli1'kheden - in de toekomst een
totaalervarin9 kan maken van de literatuur .
Ik bli1'f scePtisch over de literatuur en het literaire
ti1'dschrift op Internet . Omdat alles van waarde
weerloos plee9t to zi1'n . Maar ik 9eloof dat net als voor
punk en oezie voor house en de roman de
aankondi9in9 van de flood van het literaire tiJjdschrift
Jjuist de voorbode van een nieuw leven is .

Vantilt
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Voorzienigheidje
Een alcoholist als vader, een hysterische moeder, een zelfmoordenaar in de familie - er zit
9enoe9 drama in de roman Eline Vere van Louis CouPerus . Het zal dan ook 9een verbazin 9
wekken dat deze roman twee keer voor het tonedl is bewerkt . Dat dat bewerken niet zonder
problemen is, Iaat Harold Konickx zien in zijn artikel . Hierin last hi1' twee Elines voor het
voetlicht treden, twee heel verschillende femmes fra9files .
Harold Konickx

Tussen 1916 en 1917 schreef Louis Couperus voor de
toen net op9erichte Haa9sche Post een serie
epi9rammen naar het klassieke voorbeeld van de
LatiJ'nse epi9rammatici . In '0p toneelsPelschri1'fkunst'
vertelt Couperus hoe op een da9 een J'on9e
theaterdirecteur biJ' hem op bezoek komt . Hi1j biedt de
schriJjver geld aan zijn romankunst to laten voor wat
die is en om voortaan alleen no9 on9ineel toneelwerk
to leveren . De reactie van Cou erus o het voorstel is
als vol9t :

awenrheamenn idsatdiiekmeettnaallebneet-tllaie/tseitrkaaliedrnaetn hn'eerbdi,ecrh9it'9ineengemna' g
utiotnkeanlswPaelieenn ma r stel e ns Jdaent i. k. 1
'Meneer' antwoordde ik matte stem
ver9eet dat miI•n

'u

zoo kunnen schri •v
dan b/i •f
ik toch maar /lever trouw aan de epiek- aan de
u eens meneer • ik ben
epische roman-tiek . Kijkt
I
tot nog toe a/ti'd
l zoo heerli Jfk voorzieni9heidJje
9eweest ik heb Onze-Lieve-Heertl"e 9esPeeld
dat is heusch we/ aardi9) over de personage's,
die ik 'schieP' en als ik ze in toneelsPelen
drop9, zoo u ze 9aan bedi/len . Ik ben tot no g
toe miJ•n ei9en regisseur 9eweest . . . En dat
vend ik zoo heerli"k.
Mag ik dus maar roman)

schriJ•ver bliJ•ven zonder mi'n
1 talent to 'stuwen'??'

Couperus

1987, p . 242

Het idee dat hi1j niet alle aspecten van zijn verhaal in
ei9en hand had maar veel moest overlaten aan de
vaardi9heden van de uitvoerenden, was hem als echt
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romancier een 9ruwel . De vraa9 om toneelwerk zal
hem echter niet voor niets 9esteld ziJ'n . Het werk van
Couperus heeft lets uit9esproken theatraals .
E/ine Vere is daar niet het minste voorbeeld van
deze roman is tweemaal voor het toneel bewerkt .
Toen Elisabeth Couperus - ee9a en nicht van de
schri1'ver-en Hans de Wolf de roman in respectieveli1'k
1918 en 1987 voor het toneel bewerkten hebben
beiden zich on9etwi1'feld het hoofd gebroken over de
problemen die de bewerkin9 van een roman als Eline
Vere met zich meebren9t . Want hoewel deze roman
vol theater is is hi1 ' niet zonder meer 9eschikt voor een
toneelversie . Dat li9t zeker niet aan de dialo9en .
CouPerus was in staat om voortreffelijke1jke dialo9en to
schriJ'ven . In Eline Vere zijn ze op meerdere plaatsen to
vinden .
Zelfs de lot is niet het robleem . Die is immers een
soaPachti9 samenraapsel oprispin9en van een
hYsterische hoofdPersoon die maar 9een grip op het
/even kan kri19' en hoe hard ze ook haar best doet .
ViJ'fhonderd pa9ina's Ian9 zijn we 9etui9a van Eline
Veres melodramatische wanhoop . We zien hoe ze
verliefd wordt op een dikke operazan9er, kibbelt met
haar zusJa, onder de indruk is van de halfbakken
filosofieen van haar neef, bi1'na trouwt met een
onberispeli1'ke bur9erman en hoe ze na tal van
beslommerin9en in een Haa9s pension sterft aan een
overdoses morfine . Daar valt zeker toneel van to
maken zou J'e ze99en .
Het probleem van een toneelbewerkin9 van die
roman schuilt er9ens antlers in . Neem een passage als
deze :

spelen

De Scylla en Charibdis van het
Couperus bewerken

Hi] gevoelde zich in de laatste dagen zeer
uiigeput. Een matheid verlamde zijn ledematen;
hei scheen hem, of er lauw water door zijn
aderen vloeide in plaats van bloed, • een mist
scheen somwi'len
l over zijn
I hersenen to hangen ,
zoodat hi'
hi] niet denken of zich lets herinneren
kon . Zil'n 9eaderde oo9 leden vie/en kwi "nend
over zijn
1 fletsen lichtblauwen blik • ziljn onderlip
scheen als moede neer to han9en en er groefde
zich daardoor een trek our zi1 "n kleinen mond,
die hem lets zeer lijdends
9af.
1
Couperus 1987, p . 113
In een prachti9a, meanderende sti1'I beschri1'ft
Couperus hier de luiheid van Elines neef Vincent . Een
luiheid die tot in elke vezel van het personage IiJ'kt to
zi1jn door9edron9en . Couperus beschri1jft het innerli1'k
aan de hand van het uiterli1jk en toont ons hoe mensen
verstrikt raken in hun tobberiJjen hoe ze ver9eten lets
van hun leven to maken . Ze maken schi1'nbewe9in9en .
Dat is de crux . Die miJ'merin9en van Couperus'
personages li1jken niet bestemd voor het toneel . 0p het
podium moet er gehandeld worden niet 9aPeinsd .
Goed drama roept bovendien de spanning van het
intermenseliJ'ke conflict op . Leent een in zichzelf
9ekeerd personage als Eline Vere zich daar wel voor?
Komt de doorwrochte psYcholo9ische laa9 van de
roman op het toneel wel uit de veil?
Verteltoneel
Elisabeth Cou erus schreef de minst s annende
bewerkin9 van Eline Vere . Haar stuk maakt bovendien
een rommeli9e indruk . Ze maakte 9een keuze uit de
vele personages die de roman bevolken . Ze 9of ze bi1jna
allemaal een plek waardoor niemand echt uit de veil
komt .
Veel interessanter is de bewerkin9 van Hans de
Wolf. Hi1' bracht het 9rote aantal personages terug tot
vier en maakte Eline Vere - in de tekst telkens met
'Eline` aan9eduid - tot de onbetwiste spit van zi1jn

toneelversie . Meteen aan het begin is het duidelijk dat
het vooral om haar zal gaan . De andere personages
introduceren Eline als volgt :
Otto : Ze is lief, elegant mooi . . .
Henk: Maar moeilijk, / ze is mooi maar moeilijk
Otto : Sours een pauw, sours een slang, sours
een duif
Henk : Ze heeft een tikje beet l dat hebben ze
allemaal l alle here's hebben een tikje beet
Otto: Ze is . . .
Vincent : Stop! Het is haar verhaal .
(De Wolf 1987, p . 3)
Eline staat centraal in het hele stuk . De drie andere
personages ziJjn slechts secondanten die de tekst van
de hoofdpersoon van eni9 relief voorzien .
Verder is het opmerkeliJ'k dat De Wolf zi1jn
personages vertellerstekst in de mond le9t . Zi1jn vier
personen spreken observaties over zichzelf en anderen
letterliJ'k uit . Elisabeth Couperus daarente9en
verstoPto de bespie9elfin9en over personages in de
re9ieaanwi1jzin9en van haar stuk . Re9ieaanwi1jzin9en
ziJjn normaal 9esproken bedoeld our de acteurs in hun
acteerspel to helpen maar ziJ' hebben in Couperus'
toneelstuk een to9en9esteld effect bewerkstelli9d ,
liJjkt me . Het was biJjvoorbeeld de bedoelin9 dat de
to9enspeler van Eline haar "bewonderend" oPnam en
dat de actrice die Eline speelde Else Mauhs hem
daarna als vol9 t toeknikte : "steeds kwi"nend en een
beetle treuri9" . Henk zou dan vra9en wat er scheelde
waarop Eline "met een verren starenden blik" nee
schudde waarop ze "behaa9ziek" moest kreunen .
Elders zette ze in haar tekst dat de actrice die Eline
moest vertolken "het an9stzweet" diende to laten
uitbreken . DaarbiJj moest ze haar hoofd "dof" moest
laten worden . Cou erus 1918, .4 5 61
Elisabeth Couperus' bewerkin9 van de debuutroman werd door critici niet 9ewaardeerd . "Wie kept
het boek niet? En Elisabeth Couperus heeft ervan
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illustratie Raymond Reinewald

9emaakt : een toneelstuk" ze9t een criticaster van het
periodiek Stad en Land op balori9e toon . Hi1j vervol9t:
I, 1k moet althans aannemen dat het een toneelstuk is
al heb ik er niet veel van 9emerkt . Den vorm van een
toneelstuk heeft het, maar het wezen? Het is een
verzamelin9 toneelt1jes, waaronder enkele van kleur
en verven zonder veel verband het rammelt en het
verveelt" . De conclusie kan in ziJjn o9en alleen maar
ziJ'n dat het stuk hem "niet nader . . . tot Couperus en
Eline Vere" heeft 9ebracht. Hans 1918
Ook uit andere recensies bli1'kt dat Elisabeth
Couperus er niet in slag9de een deu9deli1jk toneelstuk
uit de roman to 'trekken' . Haar werd verweten dat ze
op twee pgarden wedde . Enerzi1jds poo9de zi1j de
roman tot in het onmo9eli1jke na to vol9en, hem al to
Ietterli1jk naar het toneel to vertalen- door bi1jna alle
personages over to nemen . Anderzi1jds deed ze de
roman schromeli1'k tekort door de verfi1jnde
bespie9elfin9en over de personages
in de
re9ieaanwi1jzin9en to verstoppen .
Als 9eze9d liet Hans de Wolf bi1j ziJ'n bewerkin9 van
Eline Vere deze reflecties letterli1'k intact. Gin9 hijJ
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daardoor ei9enli1jk niet veel verder in het al to letterli1'k
navol9en van de romancier? Over de voorstellin9 naar
deze tekst- een productie van de Haa9sche Comedie
onder re9ie van Aram Adriaanse - merkte
theatercriticus Hans van den Ber9h in elk 9eval op dat
het letterliJjk verwerken van Couperus' verteltechniek
toneel oplevert dat eerder literair dan dramatisch is :
"Er ontstaat dus weer een vorm van vertellend toneel
waarbiJj 1'e Jje kunt afvra9en of het publiek dan niet
beter het hele verhaal in Couperus bewoordin9en kan
worden voor9elezen terwiJjl ook het zelf thuis stilletJjes
lezen bi1j het haardvuur onmiskenbare voordelen
biedt ."(Van den Ber9h 1990
De kwintessens van Eline Vere is het hele spectrum
aan hersenspinsets waarin de lezer ma9 verdrinken .
Wie dat letterli1jk op het podium zet maakt bliJjkbaar
een niet-dramatisch toneelstuk . Wie het we9last uit
de 9esptoken tekst kri19t het verwiJjt dat - hoe hard hi'J
of zi1j het on9etwiJjfeld ook 9eprobeerd heeft - de
toneelversie niets meet met Couperus to maken heeft .
Ziehier : de ScYIla en Charibdis van het Couperus
bewerken .

Vitaliteit
Hoewel ook De Wolf trouw probeerde to bli1jven aan
de roman west hi1j zich Ellne Veretoch veel meer toe to
eigenen dan Couperus' vrouw. Dat bliJjkt vooral uit de
9edurfde wi1jze waarop hi1j de hoofdpersoon heeft
neer9ezet . Hans de Wolf maakte haar daadkrachti9 en
zelfbewust . Ze li1'kt daardoor meer op Carry van
Bru99ens Eva dan op Couperus' Eline Vere .
De manier waarop Eline Vere door Hans de Wolf
van een ei9enti1'ds stempel werd voorzien was voor de
meeste recensenten een reden om de voorstellin9 to
priljzen . Misschien wekte ik door het citaat van Hans
van den Ber9h de verkeerde indruk, maar de reacties
op De Wolfs El/ne waren overwe9end positief :
De bewerking toont in een secuur of9ewo9en
w/ssel/n g van d/alo9en en u/t gesp roken
gedachten een boe/end portret van een 1jon9 e
vrouw, die het een eeuw 9eleden net zo
moeili 1jk had met de angst en verwarrin9 van
het leven als velen van haar hedendaagse
leefti'dsgenoten
. De entourage van het deft/9e
l
Den Haag van toen dient du/deli"k
l een
un/verseel kernthema .
Geerlin9s 1987
Een antler merkt op dat de toneelschriJjver "een merkwaardi9e kracht" aan het verhaal 9af . Dat het leek alsof
De Wolf "de vitaliteit die de vrouweli1jke hoofdpersoon
bezit ondanks haar zucht naar Ianguissant 9edra 9 .
wilde laten domineren" Freriks 1987 . In de roman
komt die vitaliteit veel minder sterk tot uitin9 . Eline
Vere is de vleesgeworden verveling die sterft aan het
nietsdoen . Zonder ooit er9ens echt voor to kiezen .
Het meest sprekende voorbeeld van de vitaliteit van
De Wolfs Eline is to vinden in het derde bedri1'f van het
stuk . Eline neemt daar een pistool in haar mond . De
parallelle passage is in de roman pas op het einde to
vinden . Eline bevindt zich in de zitkamer van haar
zwa9er Henk en bekiJ'kt liens wapenrek . Ze mi1'mert
dan over een zelfmoord :
Stet eens voor, dat ze z/chzelve van kant w/lde
maken hoe zou ze het dan doen? Een kr/s /n
haar borst? Een ko9e/ door haar mond? 0,
neen neen ze zou er noo/t den cooed toe
hebben en daarbi'1 ze zou noo/t een kr/s of een

p istool
/stool weten to hanteeren . M/ssch/en zou zi'
z/ch slechts verwonden verm/nken en . . . bli'ven
1
/even . Couperus 1987, p . 551

Hans de Wolf heeft Elines mi1jmerin9 vervan9en
een echte daad . In een re9ieaanwi1jzing staat : "
ziet het pistool en steekt dat in haar mond maar
het dan weer we9
De Wolf 1987, p . 60) .

door

Eline
legt

Eline
spreekt vervol9ens dezelfde 9edachten uit die in de
roman vol9en op een miJjmerin9 over zelfmoord :
"Daarbi1j . . . de dood is no9 verschrikkeliJ'ker dan het
leven I lets zwarts en lee9s I lets onze9baars" ibidem .
De Wolf transformeerde een hersenspinset van
Eline naar een markante actie die een verrassende
draai 9eeft aan het personage . Couperus' Eline Vere
zou nooit een pistool in haar mond 9estoken hebben .
In de roman ze9t ze letterli1jk dat ze dat niet durft :
"Maar aanstonds vol9de een schok : het was als viel zijJ
duizelin9wekkend snel, als draaide alles en ziJ j za 9
alleen . . . dat wapenrek! Neen neen nooit een pistool ,
nooit een dolk! "Couperus 1987, p . 552 Eline is zo
bang om voor de dood to kiezen, dat ze nooit een
pistool in haar mond zou nemen .
Die angst voor beslissin9en is in meerdere passages
in de roman tern9 to vinden . Te9en het einde van de
roman wordt de rust van water verbonden aan de rust
die de dood zou kunnen bieden :
Zoo zi" zich verdronk? . . . Maar die dood was
zali9', naar men ze/de . Men za9 /n het water,
dat z/ch boven de stervende sloot de schoonste
kleurenPr/sma's /n bl/nkend color/et
omwentelen en men sl/ep /n steeds d/eper en
d/ePer z/nkend als /n de/nende kussens . . . . o,
dat noo/t! De waterp1
art/' In de Bosch1'es, de zee
to Scheven/n9en? Neen neen ze was zoo bang
en zwak • ze zou zou z/ch noo/t tot zulke
heldhafti9 he/d mijn
l curs/ver/ng- HK kunnen
oAschroeven .Couperus 1987, p . 552
Eline heeft zo'n ontza9 voor een bewuste daad dat ze
bli1'ft hangen aan een /even dat haar niet 9elukki 9
maakt .
Aan het slot van de roman overli1'dt ze desondanks in
een chique Haags pension aan een overdoses morfine .
Ze li1jkt zelfmoord to plegen, een daad to stellen, maar
doet ei9enli1'k lets antlers . Naar mi1jn mening kiest ze

niet bewust alweer niet . Ze pleegt een 'zelfmoord' . In
de laatste paragrafen van hoofdstuk zesenderti 9
neemt ze steeds meer druppels, zodat het haar op een
ge9even moment echt niet meer uitmaakt of ze leeft
of sterft . Ze is er onverschillig over. Eline heeft net de
fatale doses tot zich 9enomen :
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- 0 mi'n
1 God! dacht ze . Mi'n
I God! Mi'n
1 God!
Zou het . . . to veel lzi'n geweest? Neen neen ,
dat zou to verschrikkeli'k
1 Izijn! De dood was zoo
zwart zoo lee9', zoo onzegbaar! Maar toch, als
het zoo was? En eensklaps versmolt hare vrees
in een onmeteliIke rust . Nu als het zoo was,
dan was het 9oed. . .
Couperus 1987, p . 562
Haar definitieve einde wordt als vol9t beschreven :
"b en vloeide het bewustziJ'n, als druppel na druppel ,
uit haar we9 en ziJ' sliep in den dood in . "Couperus

1987, p .563

De vitaliteit van De Wolfs Eline is in de roman niet
zo sterk tern9 to vinden . Het gelijknamige personage
uit de roman Ieidt een sluimerbestaan tussen leven en
dood en kiest noch voor het een noch voor het ander.
Cou erus last Eline tot in het extreme weifelen
schiJnbewe9in9en maken . Zo erg dat Je als lezer sours
denkt: 'mens houd op met zeuren en kies eens er9ens
voor' vooral omdat dit tot het einde wordt vol9ehouden . Zelfs in haar zelfmoord is ze halfslachti9 .
Hoe beeld J'e dit op het toneel uit? Ook al last 1'e 1'e
personages de 9edachten uitspreken die in de roman
zi1'n beschreven dan no9 is een miJ'merin9 over
zelfmoord wellicht het beste op het podium to
bren9en door een duideli1'ke actie, want drama eist
handelin9 . Een bewerker moet durven to 9ehoorzamen aan die eis door sours een andere we9 in to
slaan dan de romancier voor o9en had, door zelf
'Onze-Iieve-heert1'e' over de roman to durven spelen .
Elisabeth Couperus zal het daar moeili1k mee 9ehad
hebben . Hans de Wolf veel minder . Dat maakt ziJn
bewerkin9 tot een meer 9eslaa9de dan die van haar .
Is het nu erg dat een roman bi1' een adequate en
dus ei9enzinni9a toneelvertalin9 uit het o0 9
verdwiJ'nt? Met andere woorden : moet een lezer van
Hans de Wolfs dramawerk er rouwi9 our ziJ'n dat Eline
Vere in ziJ'n versie een klein beet1'e een moderne vrouw
uit de twinti9ste eeuw is 9eworden, in ruil voor het
hulpeloze ne9entiende-eeuwse 9ans1'e dat ze in de
roman is? Voe9t een toneelbewerkin9 van een roman
lets toe aan het on9ineel? Ik nei9 naar de opvattin 9
dat een psYcholo9isch doortimmerd J'uweeltJ'e als Eline
Vere in de Iuie stoel het best tot zi1'n recht komt . AI
lezend 9eniet J'e denk ik het meest van Elines
onder9an9 . Desalniettemin kan zo'n toneelbewerkin 9
nooit overbodi9 zi1'n . AI was het maar omdat een
toneelversie van een roman - in tekstuele vorm - ook
een vorm van interpreteren is .
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Het lezen van zo'n bewerkin9 zet 1'e onherroepelil'k
aan het denken over het on9ineel . Eline Vere in dit
9eval . Door Hans de Wolfs bewerkin9 ervan 9in9 ik
me afvra9en wat ik zo 9oed vind aan het boek . Omdat
het Iankmoedi9a karakter van Eline Vere in de
toneelversie nood9edwon9en veranderde, ontdekte ik
dat het nu 1'uist dit is wat me aanspreekt in de roman :
haar schi1'nbewe9in9en . Hoe tra9isch ook het is
heerli1'k our to lezen hoe iemand worstelt, ploetert, en
voorgoed knakt . Als ik lees ben ik meedo9enloos en
9aat me niets boven het on9eluk van een ander.

Harold Konickx studeerde Nederlandse taal- en letterkunde
aan de Universiteit Utrecht . Bovenstaand artikel is een
bewerking van zi jn doctoraalscriptie Moderne Nederlandse
Letterkunde
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interview

Nooit aap geweest
Interview met Moses Isegawa

Het thema van de of9eloPen boekenweek : Het land van herkomst ;
schri1'ven tussen twee culturen . Een onderwerP dat de auteur Moses
Ise9awa, 9ezien zi1jn Oe9andese achter9rond, op het li1'f li1'kt
9eschreven . In 1998 verscheen zi1jn debuut Abessi1"nse kronieken .
Een 1jaar later kwam zi1jn tweede boek uit, Slangenkuil, en
binnenkort verschi1'nt Twee chimAansees, zi1jn derde boek. Een
'boekenweekboek1'e' zoals hi1' het zelf noemt, want hi1' schreef dit in
oPdracht van zi1jn uit9ever, over ziljn persoonli1'ke ervarin9en met
twee culturen . Ise9awa over Pratende apen, dode vrienden en
Jackie Collins; een verteller aan het woord .
Fedor Hagenaar en Anna Rademakers

Toen Moses Ise9awa in 1990 uit
Oe9anda vertrok had hi1 j zichzelf
een doel 9esteld . Hi1' wilde een
boek schriJ'ven . Een boek dat hem
en Oe9anda in een klap op de
literaire kaart zou zetten . En omdat
ziJjn thuisland niet de Jjuiste omstandi9heden kende om schri1'ver
to worden moest hiJ ' naar een land
dat hem die mo9eli1jkheid wel zou
bieden . Nadat hi1' in En9eland en
Zweden moeili1'kheden had ondervonden bi1j het verkriJ9en van een
visum belandde hiJj uiteindeliJ'k in
Nederland . Het maakte hem allemaal niet uit . Ise9awa had een
'agenda' en die agenda was net zo
9oed in Nederland toepasbaar als
in En9eland . Hi1' had enkel een
uit9ever nodi9, en plaatsen waar
hiJj boeken kon kopen en lezen . De
rest- zo vond hiJ', was kindersPel .

All in the mix
Zijn eerste boek kwam acht jaar na
zijn aankomst in Nederland uit . Het
bleek een daverend succes . Abes-

si'nse
kronieken werd vertaald in
J
twaalf talen en er vlo9en ruim
honderdduizend exemplaren over
de toonbank . Het 1jon9ensboekachti9e verhaal over het op9roeien
van een 1'on9etJ'e in Oe9anda ten
tide
van de Amin-dictatuur, trok de
1
aandacht van het 9rote publiek . De
su99estie van een autobio9rafie
9of het boek no9 wat extra charme
en het succes van Abessi'nse
kroJ
nieken was een felt.
Ise9awa wil er echter voor waken
dat mensen zi1jn even gelijkstellen
aan dat van de hoofdfi9uren uit
zi1jn boeken lets wat hem al vaak
overkomen is . "Mensen ver9eten
dat 1je voor het schri1'ven van een
boek enkel een basis nodi9 hebt ,
een ontwerP, een carrosserie . Deze
komt bi1jvoor-beeld uit Nederland .
DaaroP kun Jje dan alle andere
delen plakken en aan het eind van
de da9 heb 1je een auto, maar wel
met banden uit Japan, een motor
uit Duitsland en deuren uit Hon9ari1'e of zelfs Oe9anda . loch zien

de mensen het eindproduct wel als
een Nederlandse auto . Maar
uitein-deliJjk is het'all in the mix' ."
De 9eliJ'kenis tussen het leven
van de hoofdpersoon uit Abessi1'nse kronieken Moe9ezi, en
Ise9awa's ei9en even is echter in
veel opzichten treffend . Hi1' kan het
dan ook wel be9riJ'pen dat lezers
de ver9issin9 maken om schri1'ver
en hoofdpersoon als een en
dezelfde to zien . "Desondanks zi1jn
we niet dezelfde persoon . Moe9ezi
heeft een veel spannender leven
9ehad dan ik . Dat is ook zo mooi
aan miJjn yak. Je kunt het aankleden zoals J'e wilt en het han9t er
maar van of wat 1je het wilt laten
aantrekken . In Twee chimPansees
biJjvoorbeeld 9ebruik ik de ikvorm
voor de asp Paulo die kan praten
omdat er in een laboratorium experimenten met hem zi1jn 9edaan .
Maar ik ben nooit asp 9eweest!
loch kan ik 1'ou overtui9en dat er
een asp is die dit zo heeft mee9emaakt, al is het maar binnen de
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9renzen van het verhaal . En J'uist
dat is prachti9 . We maken din9en
mee we verdraaien dit en manipuleren dat, we zoomen er wat
op in of 1juist wat op uit en het is
prachti9, maar ik heb dat niet
mee9emaakt . Mensen ze99en ook

vaak : maar J'i1' en Moe9ezi zijn
allebei naar Nederland 9ekomen .
NatuurliJj k ben ik naar Nederland
9ekomen maar ik ben niet in de
Bi1imer 9ebleven en Moe9ezi wet .
Dat moest ook het is Io9ischer dat
Moe9ezi daar bli1jft, omdat voor
mi1n 9evoel het verhaal zo moest
topen ."
In Wassenaar 9ebeurt nooit wat
Toen Ise9awa in Nederland gin g
wonen kwam hiJj inderdaad voor
een tiJ'd in de Bi1imermeer terecht .
Deze stond in Nederland ook toen
al bekend om zijn vele dru99ebruik, 9eweld en criminaliteit
maar Ise9awa was aanvankeliJ'k erg
verbaasd dat een stall als Amsterdam zo'n achterstandswi1jk kende .
"In Oe9anda denk J'e niet dat er in
Europa zoiets bestaat als een
BiJjimermeer. Dan denk 1je dat een
stall als Londen of Amsterdam
9een achterstandsbuurten heeft .
Maar het bli1'kt toch anders to zijn
dan J'e denkt . Ach . 1'e denkt het een
en het is het antler, maar uiteindeli1'k
9in9 het toch om het schriJjven van
dat boek ." En hoewel de BiJimer
voor meni9een niet de ideate om9evin9 zou zijn om to kunnen
werken vond Ise9awa uiteindeli1'k
toch hier de inspiratie om zijn boek
to schriJ'ven . Ook over de Bi1imer .
Als waarschuwin9 voor andere
immi9ranten die naar Nederland of
het Westen wilden komen dat niet
alles hier zo mooi is als het daar
IiJjkt, en omdat het nu eenmaal
9oed schriJ'ven is over de zelfkant
van de samenlevin9 . "Er 9ebeuren
meetspannende din9en in Amsterdam . Ik kon Moe9ezi toch niet in
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Wassenaar laten eindi9en? Daar
9ebeurt nooit wat! "
Ise9awa is een rasverteller. Als hi'1
vertelt doet hi1' dat 9roots en
schi1jnbaar moeiteloos . Zo is ook
zijn schri1jfsti1jl . Zi1'n boeken zijn
doordrenkt met avonturen 9rappen

en shockerende anekdotes . De
9ebeurtenissen vol9en elkaar in
zo'n rap tempo op dat 1je niet eens
ti1jd hebt om Jje to bezinnen op het
verhaal . Het overkomt 1je en als Jje
klaar bent sta Jje Jjezelf versuft en
verdwaasd of to vra9en wat er ook
al weer 9ebeurd is . loch wit
Ise9awa wet een boodschap uitdra9en in zijn boeken . Niet alles is
enkel leuk bedoeld en hiJ j is zeker
iemand die betrokken is biJj de
da9eli1jkse 9ebeurtenissen . Mensen
wakker schudden is niet zijn uiteindeli1jke doel, maar wanneer
mensen tiJj dens of na het lezen van
zijn boeken ook maar heel even
nadenken over een onderwerp dat
hi1j heeft aan9esneden en als ze
daar dan misschien lets meer over
willen weten zou hi1' dat prachti9
vinden . "Ik denk dat iedere schri1jver hoopt dat mensen over zijn
boek nadenken zelfs commerciele
auteurs zoals Danielle Steel of
Jackie Collins . Een boek van mi'1
moet Jje niet als een pamflet lezen ,
maar ik wit toch wet 9raa9 lets
ze99en en kritiek kunnen 9even o p
situaties die ik onJ'uist vind . In
princiPe heeft iedereen de tack om
kritisch to staan to9enover de
maatschappi1' . ledereen heeft de
task om op de hoo9to to zijn van
wat er 9ebeurt in de wereld zijn
wereld . Ik heb de mo9eli1'kheid dit
wat harder to verkondi9en dan
anderen maar zo veel verschillende
stemmen hoot ik nu ook weer niet
en natuurliJ'k is niemand verplicht
naar mi1j to luisteren ."
In to9enstellin9 tot de hoofdkronieken
P ersoon van Abessi'nse
J
vertrok Ise9awa uit de Bi1'Imer . HijJ

verhuisde naar Beverwi1k, omdat
hiJj we9 wilde van de drugs en de
criminaliteit . Achteraf was hi1j daar,
ondanks het felt dat deze locatie
hem een 9oed decor aanreikte
voor zijn boek erg bli1j om . Hij1
be9on aan zijn tweede boek dat
hiJj al een tiJjd in zijn hoofd had
zitten . Wilde Ise9awa bewiJjzen dat
hi1' 9een eenda9svlie9, maar een
echte schri1jver was, dan kon het
niet biJj een boek bliJjven . In 1999,
een 1'aar na zijn debuut, kwam
Stan9enkuil uit . Deze roman vertelt
eveneens over het militaire regime
van Amin ditmaal vanuit het
perspectief van een minister onder
Amin . Aan de hand van deze
persoon wordt de ver9ankeliJjkheid
van succes en Iiefde te9en de
achter9rond van het dictatoriale
bewind 9eschetst . Er werden al
35 .000 exemplaren verkocht en
buiten Nederland hebben Italie en
Duitsland de rechten voor de
vertalin9 9ekocht .

Teru9 naar Oe9anda
De schriJ'ver Ise9awa be9on zich
intussen op zijn 9emak to voelen in
Nederland maar wilde 9raa9 eens
tern9 naar Oe9anda . Met twee
boeken op zijn naam en de nodi9e
dosis zelfvertrouwen 9in9 hiJ' voor
het eerst tern9 om op verzoek van
Vri"
l Nederland een artikel to schriJ'yen over zijn 'thuis' . Het bezoek
aan zijn 9eboorteland bleek in vele
opzichten een vreemde 9ewaarwordin9 . Aan de ene kant was er
de herkennin9 van vroe9er, maar
aan de andere kant was Oe9anda
ook niet meer echt zijn thuis . Hi1j was
zelf veranderd en zijn om9evin 9
ook . "Toen ik teru9keerde naar
Oe9anda werd ik heen en weer
9eslin9erd tussen bli1'dschap en
droefenis . Ik merkte dat mitjn betrokkenheid veel hevi9er was
9eworden in de tien Jjaar dat ik in
Nederland woonde omdat ik het
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beeld van twee kanten heb leren
beki1jken . Maar ik zie ook wat
politici in Oe9anda doen . Veel
officiele verklarin9en berusten helemaal niet op waarheid . Ze vertellen
de mensen maar wat en dat kan
want niemand kan het onderzoeken . Die paradox zie ik, en het is
onpretti9 om dat mee to maker . Ik
had per slot van rekenin9 zelf een
van deze mensen kunnen ziJ'n ."
Ise9awa wist dat hiJ' naar een
oorlo9s9ebied 9in9 en hi1j wist ook
dat wat hi1j daar aan kon treffen
niet zo mooi zou zijn als hijJ
misschien wel hoopte . "Dit was lets
heel anders dan bi1'voorbeeld miJjn
refs naar Amerika om miJjn boek to
promoten . De toon was heel anders .
was there just for business and for
fun . Toen ik naar Oe9anda vertrok ,
had ik een liJ'st1je bi1j me met : de
buurman hier is dood en die tante
daar is overleden en die en die
kinderen zijn wees 9eworden . Dat is
vreemd . Tier 1jaar is in de wereldgeschiedenis een heel korte perlode, maar voor Oe9anda was deze
tier J'aar een schiJ'nbaar eindeloze
periode . Het is vreseliJjk wat er
allemaal in Afrika 9ebeurt . Stel dat
1je op refs 9aat naar Amerika voor tier
J'aarf en J'e komt tern9 en de helft
van 1'e vrienden is overleden . Dat is
vreemd . Dan zou Jje wellicht vra9en :

'Waar is Catherine of waar is Joop?' ,
en dan moeten mensen Jje vertellen
dat ze dood zi1'n . En niet alleen zi l .
maar ook hun tantes broert1jes, neyen enzovoort . Dat is een bizar beeld ."
Ise9awa is uiteindeli1jk bli1 ' dat hi'J
naar Nederland is vertrokken . "Als
ik in Oe9anda was 9ebleven, hadden
miJjn boeken niet bestaan, of maar
in een heel kleine opla9e . MiJjn bekendheid daar is heel bescheiden
vooral door de nasleep van de problemen met de import van boeken
in de Jjaren zeventi9 en tachti9 . Er is
in Oe9anda weini9 geld beschikbaar voor literatuur."
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Eerst eten op tafel
Ise9awa is maatschappeli1jk no g
altiJ'd erg betrokken biJ' zijn
vaderland Oe9anda . Maar Binds
zijn tern9keer na zijn rein naar
Nederland is dat anders 9eworden .
HiJ' bekiJ'kt het nu 9roter. Daar
kwam hiJ' echter pas achter toen hijJ
uit Oe9anda tern9keerde . Zi1'n vaderland was niet Ian9er Oe9anda
maar heel Afrika . Hi1' werd dan ook
pas in Nederland Afrikaan . "Toen ik
no9 in Oe9anda woonde was ik zo
bezi9 met mi1'n ei9en wereld1je dat
ik het 9rote 9eheel niet kon overzien . En waarom zou ik dat ook
willen? Er diende toch eerst eten
op tafel to komen en dan is het
moeili1'k om Jje bezi9 to houden met
de ver-houdin9en tussen Afrika en
Europa of Amerika . Dat is echt niet
van belan9 als Jje alleen maar wilt
eten . "
Nu houdt Ise9awa zich wel
bezi9 met de Problematiek tussen
Europa en Afrika . Vol9ens hem
heeft Europa een enorme schuld
uitstaan biJ' Afrika . Niet enkel in
financieel opzicht maar zeker ook
op moreel 9ebied . Europa heeft
veel van zijn welvaart to darken
aan Afrika maar daar wordt to
weini9 naar 9ekeken, zo vindt hiJj .
Europa wordt liever niet herinnerd
aan tiJjden dat het afhankeli1'k was
van alle 9rondstoffen die Afrika
leverde maar waar niks voor
tern9kwam . "Europa is vreseliJjk ri1jk
9eworden dankziJ' Afrika . En Afrika
heeft vervol9ens met de problemen to kampen . Maar acht uur
vlie9en hier vandaan sterven
da9eli1'ks vele mensen aan AIDS .
Er zijn mediciJjnen die het protes
kunnen remmen en verlichten
maar de heren van de farmaceutische industrie wei9eren die to
verstrekken omdat dit te9en hun
patenten in zou 9aan . Nou dat vind
ik pas immoreel, en dat kan ik niet
aanvaarden ."

Ise9awa kan zich vreseliJ'k er9eren
aan on9enuanceerde uitin9en van
mensen over Afrika maar hi1j moet
er soms ook om lather . "Ik kom in
Nederland vaak mensen te9en die
in Afrika zijn 9eweest en die
ze99en dan te9en miJ' : 'Goh ik wist
niet dat Afrikaner hun kinderen
ook 9ewoon naar school bren9en .'
En Afrikaner ze99en biJjvoorbeeld :

'Oh ik wist niet dat Europeanen
zich soms ook niet iedere da 9
wassen .' Ise9awa pleft ervoor dat
meer Europeanen eens een ki1'kJ'e in
Afrika nemen en meer Afrikaner in
Europa, zodat ze beide werelden
kunnen aanschouwen . Pas wanneer J'e allebei de kanten hebt
bekeken kun 1je tot een ob1'ectief
beeld komen en 1'uist het 9ebrek
aan obJ'ectiviteit vindt Ise9awa
schriJjnend . "Lo9isch handelen, dat
is belan9ri1jk . Het is niet to9isch dat
mensen din9en beweren zonder
dat ze 9oed alle kanten van het
verhaal hebben bekeken . Mensen
zijn lui ze zien wat de westerse
kranten en de westerse televisie
roduceren en als ze dat vaak
9enoe9 horen dan is dat vol9ens
hen ook maar meteen waar . TerwiJ'I
er zeker nu met het Internet ook
bronnen zijn die andere verhalen to
vertellen hebben . Maar daar moet
J'e moeite voor doen en dan moet
1'e 9aan nadenken over wat nu
p reties waar is en wat niet . En daar
hebben weini9en zin in, want dat
is 'brain-belastend' ."
"Het is 9raPpi9 om to zien dat
wanneer de mens naar zichzelf
ki1jkt, en naar de machines die hij1
heeft 9emaakt en de raketten die
hiJ' naar Mars heeft 9estuurd hij1
zichzelf zo makkeliJ'k overschat .
Maar wanneer lets heel triviaals
zoals vra9en stellen en nadenken
liever oPzi1j wordt 9eschoven dan
heb ik toch miJ'n twiJjfels . In onze
arro9antie zijn
we 9ewoon
verbaasd zodra bliJ'kt dat we qua

9enoomstructuur slechts on9eveer
twinti9 procent verschillen van een
muffs . Dat is toch opmerkeliJ'k ."
Conspiracy theory
Inmiddels is Isegawa al weer een
tijdje terug in Nederland en is zijn
derde werk, getiteld Twee chimpansees uit . Het boek is onderverdeeld in twee delen . Het tweede
deel gaat over de laatste tien jaar,
nadat hij uit Oeganda naar
Nederland verhuisde, het eerste
deel vertelt over globalere zaken
die hem erg bezig houden, zoals
wetenschap en politiek . Vooral
politieke conflicten interesseren

hem mateloos evenals de 9evol9en
voor de machtsverhoudin9en . "Die
knakkers in Somalie Kon9o en
Angola, ziJjn allemaal aan het
vechten . Maar dat komt wel omdat
Amerika allerlei foute re9erin9en in
het zadel heeft 9eholpen en
9 estabiliseerd . Die machthebbers
ziJjn persoonliJjk riJ'k 9eworden ,
omdat ze 9rote lenin9en afsloten
bi1j Amerika en deze rechtstreeks
naar hun prive-rekenin9en in
Zwitserland doorsluisden .
Het
9 ewone yolk heeft niets van dit
geld 9ezien maar kampt nu wel
met de financiele problemen, die
dus eigenliJjk ziJjn veroorzaakt door

de re9erin9 die Amerika beschermde! En terwiJ'I de hele westerse
wereld 9eschokt is over twee
Libiers die tweehonderd mensen
vermoorden kan het niemand
schelen dat Amerika indirect
verantwoordeli1'k is voor de dood
van honderdduizenden mensen .
En niet alleen indirect is de
westerse wereld schuldi9 aan de
dood van velen . Ki1'k nu eens naar
het Ebola-virus dat zou uit Afrika
komen maar het is wel ontwikkeld
in westerse laboratoria . Dat willen
mensen echter niet zien en als Jje
daarover praat dan noemen ze het
een 'conspiracy theory', maar het
zi1jn 9ewoon feiten, het is echt
9 ebeurd ."
Wat Ise9awa 9raa9 zou willen
zien is dat mensen zich openstellen
voor nieuwe ideeen . Literatuur kan
hierin vol9ens hem een 9rote rol
spelen . Hi1j vindt het dan ook
1'ammer dat mensen steeds minder
lezen . Boeken ziJjn uitermate 9eschikt om 1je ei9en intelli9entie uit
to da9en . "AI word Jje biJj het lezen
van een boek slechts 9e9repen

door een of twee zinnen en J'e
denkt daar over na dan is dat
9enoe9, dat opent al hele nieuwe
werelden . Enkel twee zinnen
kunnen 1j e levenshoudin9 veranderen . En dat is prachti9!

Moses Isegawa (foto Chris van Houts)
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De

ongespeelde

August Strindber9 werd als toneelschri1'ver door Eugene O'Neill als een van de 'great
modern ones" bestempeld, "the precursor of all modernity in our present theatre" . Zi1'n
toneelstukken worden to9enwoordi9 echter niet of nauweli1'ks meer op9evoerd . E9it
Tornqvist onderzoekt in zijn bi1'dra9a hat hoe en waarom hiervan en betoo9t dat
Strindber9s stukken no9 alti1'd actueel en levensvatbaar zi1'n .
Egil Torngvist
Van 's werelds literaire 9enieen is de Zweed August
Strindber9 1849-1912 ongetwi1'feld internationaa
een van de meest onderschatte . Schri1jven in een voor
de meesten ontoe9ankeli1jke taal valt niet mee . Je
behoort dan tot de kleine letteren hoe groot Jje ook
bent. Met alle consequenties van dien . Het wordt er
niet makkeli1jker op als 1'e een controversiele schri1'ver
bent die inopportune ideeen verkondigt . Ti1jdens zijn
rumoerige leven, waarvan Ian9e ti1jden in vriJjwillig exil
werd Strindber9 vooral in ei9en land miskend . Vroe 9
bestempeld als een verleider van de 1'eu9d, werd hem
de NobelpriJjs nooit 9egund .
In deze waardering is Ian9zamerhand veranderin 9
9ekomen . Strindberg is nu de onbetwiste hoofdfi9uur
van de Zweedse literatuur, aan wie een museum een
tern9kerend festival een gezelschap en een 1jaarboek
gewi1jd zi1'n . De nieuwe nationals editie van Strindber9s
werk binnenkort voltooid zal ongeveer 75 delen
tellen . Hierbi1 j komen zijn verzamelde brieven die
binnenkort uit 22 delen zullen bestaan . Het spreekt
vanzelf Bat zo'n oeuvre - hoewel 9i9antisch van omvan9
- buiten Zweden grotendeels onbekend zal zi1jn .
Vale uitin9en van deze ware homo universalis
verdienen onze aandacht . In zijn vier zogenaamde
Blauwe boeken 1907-1912 bi1jvoorbeeld komen de
vol9ends 9ebieden aan bod : filosofie reli9ie .
psYcholo9ie kunst literatuur, geschiedenis filologie ,
wiskunde astronomic lantkunde dierkunde meteorolo9ie scheikunde natuurkunde, gsolo9ie, 9eneeskunde en occultisme . Als schilder en fotograaf wordt
Strindber9 bovendien to9enwoordi9 al9emeen erkend
als een pionier. ZiJjn internationals roam is echter
9ebaseerd op zijn toneelwerk . Strindber9 is min of
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meer de uitvinder van de moderns eenakter, van hat
zo9enaamde Broomspel en van hat kamerspel . Hi1 j is
de meest vitals verte9enwoordi9er van hat naturalistisch drama - ook al is hi1 ' niet altiJjd trouw 9eweest
aan de Principes ervan . Met zijn sPeciale vormen van
dramatisch conflict - 'de striJ'd der 9eslachten' en 'de
striJjd der breinen' - is hiJ ' pionier 9eweest en heeft hij1
zijn actualiteit weten to behouden . Met zijn
dominants protagonisten, zijn eerder thematisch dan
op 9rond van intri9a aaneen9eschakeld handelingsverlooP en hat zweveri9e werkeliJjkheids9evoel Bat in
zijn stukken vaak tot uiting komt heeft hiJ j hat drama
vernieuwd . Dit geldt met name voor zijn zo9enaamde
post-Inferno periode zo 9enoemd naar zijn autobio9rafische roman van 1897), waarin zijn sub1'ectieve
vorm van toneel of wat de Duitsers hat Ich Drama
noemen hat duideli1jkst naar voren komt . Met een
tiental stukken over Zweedse re9enten van de
Middeleeuwen tot eind achttiende eeuw is hiJ ' in deze
periode bovendien de eni9e toneelschri1jver sinds
Shakespeare die zo'n gi9antische reeks nationals
konin9sdrama's heeft aan9edurfd . Het liJ'dt 9een
twiJ'fel Bat Strindberg no9 steeds, om met O'Neill to
s reken tot the most modern of moderns behoort .
Verbale vechtparti1'en
Gezien Bit enorm 9evarieerde- vaak baanbrekende en
zeer omvan9riJjke dramatische oeuvre - hat 9aat om
on9eveer zesti9 stukken - is hat bekla9enswaardi9 Bat
buiten Scandinavia slechts zo'n tien procent van de
stukken re9elmati9 wordt op9evoerd, met name De
Vader Freule Julie De sterkste Dodendans I en De
Pelikaan . Ter ver9eliJjking : van Ibsens viJjfentwinti 9

Strindberg
acteurs met weini9 levenservarin9, no9 of9ezien van
de moeili1'kheid voor 1'on9e mensen om personages
van ho9e leefti1jd to spelen . Studentenuitvoerin9en van
Strindber9s kamerspelen die ik een aantal 1jaren
9eleden meemaakte aan de University of Minnesota
bewezen dat no9 maar eens . Dit ziJjn overi9ens
problemen waarmee Strindber9 zelf ook had to
kampen als re9isseur van een heel J'on9 ensemble
verbonden aan ziJjn Intieme Theater in Stockholm
1907-1910 .
Men kan zich ook afvra9en of Ibsens 9rotere
populariteit niet to maken heeft met een zekere
maatschappeliJjke structuur. Ook al kun 1je Ibsen niet in
diepere zin als bur9erli1'k beschouwen
hi1j is
on9etwi1jfeld beter to aanvaarden to plaatsen door het
no9 steeds overwe9end bur9erliJjke publiek van de
9rote schouwbur9en dan de uiterst controversiele
Strindber9 . Als voorstander van de vrouwenbewe9in 9
en als schepper van een reeks indrukwekkende
vrouwenrollen is Ibsen ook in ons feministische
Strindberg kijkend naar een repetitie in 1908 van zijn kamerspel Het
verbrande huffs in zijn eigen Intieme Theater in Stockholm

stukken wordt de helft met een zekere re9elmaat ten
tonele 9ebracht . En terwi1'I Ibsen meestal 9espeeld
wordt door de 9rote, 9evesti9de 9ezelschappen z
worden de 9enoemde Strindber9stukken 9espeeld
door kleine, vaak semi-professionele 9roepen . Hoe
komt dat?
De meest voor de hand li99ende reden is triviaal .
De 9enoemde Strindber9stukken zi1jn kort- bevatten
weini9 personages en beperken zich tot een ruimte ,
een decor. Ze ziJjn met andere woorden 9oedkoop om
to ensceneren zeker als 1e 9ebruikmaakt van een oude
vertalin9 die niets kost of zelf een nieuwe maakt . Als
9evol9 hiervan zi1jn de 9enoemde stukken populair bijJ
niet-9esubsidieerde 9roepen biJ j acteurs-in-opleidin 9
theaterscholen en bi1j amateurs . Het probleem
hiervan is niet zozeer dat het decor er vaak wat
armzali9 uit komt to zien ; Strindber9 pleitte zelf voor
een eenvoudi9 decor. Het probleem is eerder dat de
thematiek en de psYcholo9ie to moeili1jk is voor Jjon9e

tiJ'dperk duideliJ'k meer salonfahi9 dan Strindber9-devrouwenhater om deze simplificerende maar no g
altiJd 9an9bare karakteristiek to 9ebruiken .
Een andere reden waarom Ibsen populairder is bi' 1
het 9rote publiek is dat hiJj makkeli1jker to be9riJ'pen is .
ZiJjn sYmboliek is tastbaarder- zi1jn 9eleideli1'k onthullende dialoo9 Io9ischer. Strindber9s verbale
vechtpartiJjen en snelle thematische over9an9en ri1'k
aan beeldsprack en subtext hebben hun ei9en
associatieve ' psYcholo9 ica' , su99estieve 9edachtespron9en stiltes en lacunes, boeiend voer voor
re9isseurs en acteurs dat vraa9t om een zinvolle
theatrale invullin9 . Als deze ontbreekt worden de
stukken onsamenhan9end en onbe9ri1'peli1'k voor het
publiek . De onderhuidse emotionele lading gaat
verloren .
Neem bi1jvoorbeeld een in Nederland weini 9
9espeeld stuk als de komedie De eerste waarschuwing. i n vele opzichten een piece bien faite
waarin Strindber9 niettemin steeds een adder onder
het 9roene 9ras weet to verstoppen . Het stuk be9int
zo :
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com~die rosse, een tragikomisch,
ietwat cynisch beeld uit het leven dat de man vervuld is van jaloezie,
terwijl de vrouw uiterst tevreden is
met de attentie van een andere
man (de bloemen) ; dat de strijd
tussen man en vrouw al begonnen
is, zij het sluipend (men is elkaar
nog aan het aftasten) en dat de
schertsende toon wordt ondermijnd door wederzijdse verwijten kan men de beladenheid van de
dialoog ten voile uitbuiten .
Hercules op de tweesPron 9
No9 veel raadselachti9er dan het
begin van De eerste waarschuwin 9

illustratie Raymond Reinewald

MEVROUW zit to schri'ven
aan de tafel,
l
waaroP een bos bloemen en een paar
handschoenen li99en .
MIJNHEER komt binnen . Goeiemor9en- ook al
is het al midda9 . Hoe heb J'e 9eslapen?
MEVROUW. Naar omstandi9heden uitstekend!
MIJNHEER . Ja we hadden het 9ezelscha p
9 isteravond wel jets eerder kunnen verlaten . . .
MEVROUW. Ik meen me to herjnneren dat 1'e
djt vannacht ook al heel wat keren 9eze9d
hebt . . .
MIJNHEER prutst aan de bloemen . Hoe js het
mo9eli1'k dat 1'e dat no9 weet!
Als djt wordt 9espeeld als een en al vroli1'kheid alsof
er weini9 aan de hand zou ziJ'n tussen de echt9enoten
slaat men de plank aardi9 mjs . Als men daarente9en
jnzjet dat we to maken hebben met een zo9enaamde
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is dat van Naar Damaskus 1 waarin
de veronderstellin9en van de
toeschouwer keer op keer worden
gecorrigeerd . De protagonist van
het stuk De Onbekende staat o p
een straathoek tussen drie schi1'nbaar realistische maar retrospectief 9ezien alle9orische . 9ebouwen :
een kerk een cafe en een postkantoor. Men hoort een treurmars .
" De Dame op, ze 9roet De
Onbekende wil door/open maar
bl1i'ft staan. " De twee kennen elkaar
bliJ'kbaar maar hebben 9een ontmoetin9 of9esproken . Onze eerste
indruk is dus dat deze toevalli9 is, een indruk die
echter meteen 9ewiJ'zi9d wordt . De Onbekende :
"Daar bent u . Ik wist biJ'na dat u zou komen ." Het liJ'kt
nu op een telepathi-sche ontmoetin9 . Dit wordt
bevesti9d in de vol9ende repliek : De dame : "U riep mi'J
dus .; 1'a, ik voelde het. " Dan kriJ'9en we to horen dat de
twee elkaar slechts een keer eerder hebben ontmoet
de da9 daarvoor. Gaat het misschien minder om
telepathie dan om een re9elfin9 van bovennatuurli1'ke
machten? De dialoo9 neemt nu een andere wending ;
de Dame vraa9t: "Maar waarom staat u hier op de
hoek van de straat?" De Onbekende 9eeft hierop een
verrassend antwoord : "Weet ik niet . Ik moet er9ens
staan terwiJjl ik wacht ." 0p de vervol9vraa9 van de
Dame - "Waar wacht u op?" - 9eeft de Onbekende
weer een verrassend antwoord : "Wist ik dat maar Veerti9 Jaar heb ik er9ens op 9ewacht ik denk op wat
ze het 9eluk noemen al was het maar een eind aan
het on9eluk -" . In slechts viJ'f replieken zi1'n we

verplaatst van een eni9szins realistische situatie - een
man die wacht op een vrouw - naar een existentiele
situatie . Toch kunnen we ons niet losmaken van wat
onze ogen zien : de Onbekende die staat to wachten
op een straathoek . De indruk van wat we zien wordt
vermen9d met wat we hem horen ze9gen . Het
resultant is een concretiserin9 - visualiserin9 - van zijn
veerti9J'ari9 wachten . Daarmee verandert de straathoek van karakter en wordt deze een punt
waarvandaan men verschillende richtin9en uit kan
9aan waar een keuze moet worden 9emaakt . De
Onbekende wordt een Hercules op de tweespron 9 .
wachtende op 'het geluk' zoals de Officier in Een
droomspel of op het 'eind aan het on9eluk' zoals
Vladimir en Estragon in Becketts En attendant Godot.
Een onaan9ename madman
Er zijn wel landeli1'ke verschillen . In En9eland is Henrik
Ibsen zo in9ebur9erd dat hi1' een inheemse
toneelschriJ'ver liJ'kt to zi1'n . 9enaamd Henry Gibson
Ewbank 1980, p .31 - met alle 9evol9en van dien in
de vorm van vereffende cultuurverschillen . Met
Strindber9 zit het heel antlers . HiJ ' wordt no9 steeds
met ar9waan gezien als een onaan9ename 'madman' .
Strindber9 op zijn beurt minachtte de En9else
"s1'acheraarsnatie" . TYperend is dat Michael Meyer, die
veel toneel van beide schri1'vers in het En9els vertaald
heeft en die aan beiden een dikke bio9rafie heeft
9ewi1'd, zeer enthousiast is over Ibsens werk terwi1'I hi'J
zelden be9rip toont voor dat van Strindber9 . Kortom ,
Strindberg heeft nooit echt het Kanaal over9estoken .
lets beter is de situatie in de Vereni9de Staten merle
dankzi1' de vele Zweedse immi9ranten daar.
Een veel positiever beeld vinden we in Duitsland
waar Strindber9s werk in 46 delen al in het begin van
de twintigste eeuw verscheen en waar bi1'na al zijn
3
stukken zijn op9evoerd . In het begin van de jaren
twintig was hiJ' daar zelfs op Shakespeare na de meest
op9evoerde toneelschriJ'ver . Zowel de vorm als de
thematiek van Strindber9s stukken paste bi1' het
chaotische naoorlo9se Duitse culturele klimaat . Ook in
FrankriJ'k is er biJ' vla9en veel belan9stellin9 voor
Strindbergs oeuvre geweest zijn toneel is daar
inte9raal in viJ'f delen verschenen . Dat Strindber9 in
beide landen Ian9ere tiJ'd vertoefde en beide talen
goed kende - hi1' heeft zelfs enkele van zijn werken in
het Frans 9eschreven - heeft hierbiJj on9etwiJ'feld een
rol gespeeld . Wat Duitsland betreft kan men ook
wizen
op het hechte cultuurverband tussen dit land
1
en Zweden zelfs ti1jdens de Tweede Wereldoorlo 9
heeft de KoninkliJjke Schouwbur9 in Stockholm o p

uitnodi9in9 van Duitsland een 9astuitvoerin9 van
Strindber9 s Gustav Vasa in Berlin
J verzor9d . Het 9ant
hier our een in ei9en land succesvol stuk over de
konin9 die Zweden in de zestiende eeuw wist to
consolideren en onafhankeliJ'k to maken van Lubecks
loods geld ; voor de nazi's liet de parallel met Hitler
zich makkeliJ'k raden . Een schri1'nend voorbeeld van
hoe een Strindberg stuk misbruikt kan worden!
Als relatief klein taalgebied met een versnipperde
uit9everspolicY en een niet al to 9aprononceerde
toneeltraditie heeft Nederland Strindber9 maar stuk1'e
4
bi1' beetJ'e aanvaard . Een verzamelde uit9ave van zijn
belan9riJ'kste werken is nooit van de 9rond 9ekomen .
Van de toneelstukken heeft slechts een derde de we g
naar de drukkeriJ' 9evonden . 9een enkele van de
5
historische stukken is in het Nederlands verschenen .
En de vertalin9en van de stukken laten sours wat to
wensen over.
Wat de opvoerin9en betreft zijn er of en toe po9in9en 9eweest our buiten de boven9enoemde
bekende stukken to treden . Zo werd Een droomspel
al in 1921 in 9espeeldr met Frans RoYcards als vertalerl
re9isseur en de Deen Svend Gade als decor-ontwerper .
Veel later, in een voorstelling van Globe in 1976 ,
wangde Ger ThiJ's zich aan een bewerkin9 van
hetzelfde stuk . De baanbrekende trilo9ie Naar
Damascus werd in ingekorte vorm pas in 1982 voor
het eerst in Nederland 9espeeld, door het Amsterdamse Publiekstheater in re9ie van Hans Croiset en
met decor van Paul Gallis - een lovenswaardi9 maar
weini9 succesvol initiatief . Meer 9eslaa9d waren de
eenakters die enkele 1'aren later werden 9apresenteerd
als scenes uit huweliJ'ken door de feministische groe p
Persona in Amsterdam een voorzover ik weet tot nu
toe unieke vorm van presentatie van deze stukken . De
nadruk werd zoals men kan vermoeden, verschoven
van de manneliJ'ke naar de vrouweli1'ke personages .
Een recent voorbeeld van hoe men een zelfs in
Zweden haast nooit 9espeeld stuk boeiend kan
maken was de uitvoering ofgelopen 1'car van 'Het
Schouwspel' door leerlingen van de Amsterdamse
Theaterschool . Dit stuk maakt deel uit van de
onvoltooide 'Epiloo9' van Strindber9s eerste
dramatische meesterwerk het historische drama
Meester 0/of. Door de realistische entourage - het op
het toneel toeschouwend publiek - we9 to laten kon
men de nadruk le99en op de alle9orische op een
zestiende-eeuws stuk 9ebaseerde stri1'd tussen God en
Lucifer en de copsequenties hiervan voor de mensen :
Adam en Eva . Zoals men bi1' Strindber9 kon
verwachten draait hi1 ' de rollen van het oude biJ'belse
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deze stukken en to9enstellin9en in de
ei9en maatschappilj . Zo heeft biJ'voor-

beeld Eu9eniJ' Vachtan9ov in een
beroemde opvoerin9 van Erik XIV in
Moskou in 1921 het conflict tussen de
konin9 en het yolk enerzi1'ds en de adel
anderziJ'ds veranderd in het onttronen
van de konin9 lees : de tsaar door het
ze9evierende yolk . Toen het stuk veerti 9
J'aar later in Polen werd 9espeeld was
de uitbeeldin9 van de krankzinni9e en
ei9enmachti9e Erik XIV die niet in contact kan komen met zitjn yolk- een bedekte aanklacht te9en het Stalinre9ime.
'Het Schouwspel' . Theaterschool, Amsterdam, 2000 . De kwade God (Karma Smulders)
Geworteld in een inheemse cultu-rele
versus de goede Lucifer (Jorrit Ruys) . Regie en foto Angelina Kroft.
traditie bliJ'ken ook de sprookJ'esdrama's moeili1jk aan het buitenland
drama om en stelt een kwade God tegenover een
verkoopbaar to ziJjn . Een aartsromantisch stuk als
goede, Prometheusachtige Lucifer . Anders dan bij
Zwanewit vriJ populair in Duitsland in de Jjaren twinti 9 .
Strindberg, maar wel in zijn geest, werd de egoistische
is nauweliJjks meer to verteren . AnderziJ'ds zouden, liJjkt
God gespeeld door een verleidelijke vrouw . Een vermiJ, stukken als De refs van Gelukki9e Per - in vele
frissende voorstelling die de toeschouwers ervan kon
landen vooral succesvol als Jjeu9dtoneel - en De kroonovertuigen dat zelfs een uitgekleed minor Strindbergbruid waarvan In9mar Ber9man een indrukwekkende
stuk, wanneer goed geregisseerd en gespeeld, nog
opvoerin9 heeft 9emaakt door een bevlo9en toneelaltijd kracht kan putten uit de fundamentele vragen
9roep en met de nodi9e middelen wel een kans
die worden gesteld, de tragikomische uitwerking ervan
maken .
en de sprankelende dialoog .
De eenakters vormen een antler soon probleem . Om
een avond to vullen zou men er twee van moeten
Chaos is buurman van God
opvoeren, waarvan de ene niet noodzakeliJ'kerwi1'ze
Het initiatief stemt tot nadenken . Als men zo'n stuk
van Strindber9 hoeft to zi1jn . Maar theatermakers
voor een hedendaa9s publiek sprin9levend weet to
liken
op het o9enblik weini9 belan9stellin9 to hebben
J
maken wat zou men dan niet kunnen doen met een
voor der9eliJjke tweeluiken . De andere voor de hand
aantal van Strindber9s meer bevlo9en, maar tot nu
li99ende mo9eli1'kheid is om deze stukken als
toe in Neder-land nooit of zelden 9espeelde stuk-ken .
televisiedrama to presenteren . In het 'Voorwoord' van
Ik denk hierbiJ' niet zozeer aan de historische drama's
Freule Julie heeft Strindber9 het over "de fi1'nste
die er altiJjd onder zullen IiJ'den dat een buitenlands
bewe9in9en van de ziel die op het 9ezicht of to lezen
publiek, dat onbekend is met de Zweedse 9eschiedemoeten ziJjn" - een nauwkeuri9e beschriJjvin9 van de
nis moeite zal hebben om de personages to identificlose-up op doek of scherm . In de Jjaren zesti9 waren
ceren en in een context to pIaatsen . Dat is J'ammer,
no9 enkele van de eenakters op de Nederlandse buffs
6
want uiteindeliJjk is de historische aankledin9 natuurli1'k
to zien maar aan9ezien serieus toneel op televisie
slechts een spie9el waarin de toeschouwers hun ei9en
to9enwoordi9 zelden in dit land wordt uit9ezonden
situatie en hun ei9en problemen min of meer zouden
biedt dit 9een oplossin9 . Strind-berg wordt klem9ezet
moeten herkennen . Net als in de late contemporaine
tussen presentatievormen die op het o9enblik niet in
stukken 9aat het hier in wezen om een stri1jd die zich
de mode en/of niet rendabel ziJjn .
vooral binnenin de mens afspeelt een stri1'd die vaak
Resteert no9 de mo9eliJ'kheid om televisiewordt beleefd als een striJ'd tussen hemlhaar en wat
producties van Strindber9s stukken uit het buitenland
Strindber9 de Machten noemde . Wanneer de
to halen en van ondertitelin9 to voorzien - veel van
historische stukken eens in het buitenland worden
ziJjn toneel is in Zweden rechtstreeks voor televisie
9espeeld is de reden echter vaak dat men zoals al
bewerkt - een mo9eli1jkheid waarvan to zelden
aan9eduid met het voorbeeld van Gustav Vasa een
9ebruik wordt 9emaakt . Toch hebben we Zweedse
parallel ziet in de politieke of sociale to9enstellin9 in
producties van Lars Norens stukken op de Neder-
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landse scherm mo9en zien : Natten ar da9ens mor De
nacht de moeder van de da9 . Kaos ar 9ranne med
Gud Chaos is buurman van God) . Waarom zou dat
niet met ziJn leermeester Strindber9 kunnen? Een begin
zou kunnen worden 9emaakt met de televisieopera die
9ebaseerd is op het stuk van Strindber9 dat bi1 ' miJ'n
weten nooit in Nederland is op9evoerd . Het stuk
zinspelend op de vlie9ende Hollander, heet nota bene
Hollandaren!
E9it Tornqvist is professor emeritus in de Skandinavistiek aan
de Universrteit van Amsterdam . Zqn pubhcatres over drama,
toneel en film bevatten boeken over Ibsen, Strindber9,
O'Neill en In9mar Bergman . Zijn meest recente werken z1i'n
Ibsen, Strindberg and the Intimate Theatre : Studies in TV
Presentation (1999), en Strindber9's The Ghost Sonata : From
Text to Performance (2000) .
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Maatschappli' voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis,
Handelingen, 1'r9 . 34-37 .
In9a-Sting Ewbank, 'Ibsen on the English Stage' . In : Errol
Durbach (red .), Ibsen and the Theatre . London 1980 .
Amy van Marken, 'Zweeds toneel in Nederland' . In : E9it
Tornqvist en Arthur Sonnen (red .), Niet alleen Strindber 9
Zweden op de planken I Not Only Strindberg: Sweden on
Stage. Amsterdam 1985 .
August Strindber9, Naar Damaskus (vert . Karst Woudstra) .
Amsterdam 1981-1982 .
August Strindber9, 'De eerste waarschuwing' . In : August
Strindberg , Freule Julie en andere eenakters (vert . Rita
Torngvist) . Amsterdam 1986 .
E9it Tornqvist, Ibsen, Strindberg and the Intimate Theatre :
Studies in TV Presentation . Amsterdam 1999 .
Rob van der Zalm, Ibsen op de planken : Een
ensceneringsgeschiedenis van het werk van Henrik Ibsen in
Nederland 1880-1995. Amsterdam 1999 .

Noten
Deze bekende uitspraak werd in 1924 9edaan in verband
met een uitvoering van Strindbergs kamerspel De
spooksonate door de Amenkaanse Provincetown Players .
z

Voor Ibsen in Nederland, zie Van der Zalm 1999 .

3 Voor Duitse opvoeringen in de periode 1899-1933, zie
Bayerdorfer 1983, pp . 13-15 en 339-341 .
Voor oudere Strindbergopvoeringen, zie Claes 1980, pp .
75-133 ; idem, 1981, pp . 47-66 ; idem, 1982, pp . 5-31 ;
idem, 1983, pp . 31-47 .
5

Alweer een contrast met Ibsen, van wie al in 1928 een
Nederlandse vertaling van vi1jftien van ziJ'n drama's is
verschenen .
6 ,,

Hoe treuri9 het met de televisiekritiek [in die tiJ'd] was
9esteld", constateert Amy van Marken, bliJ'kt uit het felt dat
na het uitzenden van Freule Julie, Strindber9s meest
bekende stuk, "een niet 9erin9 aantal recensenten zich
erover verwonderde dat de moederrol was 9eschrapt. De
verklarin9 : men had zich bli1'kbaar de Zweedse filmversie
herinnerd en niet de moeite 9enomen het stuk zelf to
raadple9en . " (Van Marken 1985, p . 23)
Enkele hiervan worden in Torngvist 1999 besproken .
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Moord

door

Over de actuele waarde van een brief van Hermann Broch

Hermann Broch heeft zijn leven 9ewi1'd aan het schri1'ven van brieven .
Brieven waarin hi1 ' de ti1'd waarin hi1 ' leefde aan een kritische analyse
onderwierP. Maar niet alleen toen ze 9eschreven werden hadden zijn
brieven waarde, Gert den loom last zien dat Broch ook lets heeft to
ze99en over de ti1'd nu .
Gert den Toom

De televisie is op zijn retourr Internet doordrin9t ons
bestaan . Achter de beeldschermen vinden we een
wereld die ons bevalt . We klikken naar wat we leuk en
lekker vinden en waar we het mee eens zi1jn . We
hebben de illusie dat de wereld kloptr iedereen heeft
alti1'd 9eli1'k. Alles is overzichteliJ'k op9edeeld in enen en
nullen . Toch liJjkt de chaos compleetr want de wereld
schiJ'nt ineens vol onafhankeli1'ke denkers to zi1jn .
Maar de fascinerende feiten van nu zijn slechts
virtuele waarheden . We zijn wat we zoeken en ons
zoek9edra9 bepaalt wat we verder no9 to zien kriJ'9en .
Steeds vaker bliJ'ven we binnenr in onze ei9en
droomwereld . Als we al op straat komen is dat nooit
meer zonder reden . Duideli1'k 9eprofileerd werken we
onze kwaliteitstiJ'd of in de Nieuwe Nederlandse
Hokes9eest
. De radio9olven behoren tot de verleden
1
ti1jdr; surfen is niet meer wat het 9eweest is . We zijn nu
allemaal eenzame surfers 9eworden . Maar onafhankeli1'ke denkers?
Slaapwandelaars
Het is 9 au9ustus 1945 . Na Hiroshima is ook o p
Nagasaki een atoombom 9evallen . Een verschrikkeliJ'ke
explosie een verwoestende schok9olf en honderdduizenden doden zijn het 9evol9 . Enkele uren later, o p
de eerste verdiepin9 van One EvelYn Place Princeton
USA schri1'ft de Oostenri1jkse schriJver Hermann Broch
een brief . HiJ j schriJ'ft er duizenden in zijn leven in die
da9en zo'n zeven a acht per da9 . Deze ochtend be9int
hiJ ' met een brief aan Volkmar von Zuhlsdorff, vriend
en medewerker van een Duitse culturele instellin9 in
Amerika . Beiden in ballin9schapr schri1jven ze elkaar
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over de toekomst van Duitsland . Von Zuhlsdorff wil
tern9 om aan de wederopbouw van het land to
werken . Brochr Binds 1938 in Exil in Amerikar denkt
daar antlers over : "Ik ben Hitler voor miJjn uitzettin9 a
zelfs voor de opsluitin9 die daaraan vooraf9in9 zeer
dankbaarr, want het betekent no9al wat om op miJjn
leefti1jd in de waarste zin van het woord een 'nieuw'
leven to mo9en be9innen . Ik zou er persoonliJ'k niets
van willen missen ."'
Hermann Broch is in 1886 in Wenen 9eboren . ZiJ'n
vader is 9roothandelaar in textiel en vindt het to9isch
dat de Jjon9e Broch een opleidin9 voor de textielindustrie vol9t . In 1907 wordt Hermann assistentdirecteur in de spinneri1 ' van zijn vader en in 1915
wordt hiJ ' directeur van de fabriek . Maar Broch wil zijn
tiJ'd besteden aan de filosofie en het schri1'ven . En
ondanks het felt dat de naderende economische crisis
zijn schaduw al vooruitwerpt en de priJ'zen dalen r
verkoopt hiJ ' in 1927 het familiebedriJjf .
In de Weense cafes men9t hi1 ' zich onder schriJ'vers
en intellectuelen als Franz Bleir Robert Musilr Alma
Mahlerr Daniel BrodY en Elias Canettir maar opvallen
doet hiJ j niet . MilJjonairsvrouw en mecenas van de krin 9
rond Bleir Gina Kaus, beschriJjft hem als de "hinter9rundi9ste Mensch" die ze ooit 9ekend heeft .2
Tussen 1931 en 1932 verschiJ'nt Brochs romantrilo9ie
Die Schlafwandler . De romans zijn 9een commercieel
succesr maar oo9sten nationaal en internationaal veel
waarderin9 van critici en intellectuelen . In de drie
delen beschriJjft Broch de drie 9eestes9esteldheden in
de Europese mentaliteit van voor en na de Eerste
Wereldoorlo9 . Centraal staat de vraa9 of er no9 wel

onverschilligheid
waardes kunnen bestaan in een wereld die wordt
9ekenmerkt door zinloos 9eweld . HiJ' ontleedt de
beschavin9s9eschiedenis in een Patroon van waardenverval . Na de Grote Oorlo9 is er in zijn o9en sprake van
parallel topende waardesYstemen die 9een geheel
meer vormen . Er zijn 9een 9rote bindende verhalen
meer, maar in plasts daarvan zijn er 9eestes9esteldheden die elkaar kunnen 9aan domineren .
De mentaliteit die Broch als de dominerende ziet na
1918 is die van de zakeli1'kheid . Hu9uenau, het belan9riJ'kste personage in Huguenau of de zakeli'kheid
I
r het
derde deel van Die Schlafwandler, is 9een Mann ohne
Eigenschaften maar een Mann ohne Moral . Hi'1
ver9eet de moord die hiJ ' 9aplee9d heeft herinnert
zich alleen zijn zakeli1'ke successes . De versplinterin9 in

parallelle waardesYstemen is onoverzichteli1'k en
bean9sti9end voor de menses en roept de eras9 o p
naar een nieuw, bindend element . 0p de laatste bladziJ'den van Hu9 uenau of de zakeli'kheid kondi9t die
zich aan .

van de mess die zich van zi'n
Groot is de angst
eenzaamheid bewust wordt en zi'n ei9en
herinnerin9 ontvlucht-; een overwonnene en een
uitgestotene is hi'
h tern99eworpen in de diepste
angst van het geschapese in de angst van
de9ese die 9eweld ondergsat en 9eweld
plee9t, en tern99eworpen in een
overweldigende eenzaamheid kunnen zi'n
J
vlucht en zi'n
en zi'n
I vertwi'feling
1
1 afstompin 9
zulke prop orties aannemen dat hi"l wel op de
9edachte moet komen zichzelf 9eweld aan to
does om aan de i'zeren wet van het 9ebeuren
to ontsnappen . En in de vrees voor de stem van
het Oordeel die uit het duister drei9t op to
klinken ontwaakt in hem met verdubbelde
kracht het verlan9en naar de Leider die hem
licht en mild bi'
J de hand neemt, orde schept en
de we9 wi 1 st- de Leider die zelf niemands
volgelm9 is en die voorop 9sat op het
onbetreden pad van de 9esloten krisg- om o P
to sti'
J9 en naar steeds ho9ere niveaus- op to

sti'
hi'
J9' en tot een steeds stralender toenaderin9, hi]
die het huffs opnieuw zal bouwen opdat uit de
dood weer leven zal ontstaan hi'zelf
op9estaan
J
uit de massa der doden de heilbrengende die
door zi'n
eigen handelen betekenis zal geven
J
aan het onbe9l
ri'p1
eli'ke g ebeuren van deze ti'd
1 ,
de
ti'd
ti]
d
opnieuw
geteld zal worden . Dat is
op
3
het verlangen .
Na Die Schlafwandler zet Broch de kritische analyse
van zijn ti1'd voort . Zi1'n filosofische bespie9elfin9en en
zijn romankunst bli1'ven communicerende eaten . De
Europese cultuur bevindt zich in een crisis en de
personages zijn slagpwandelaars of 'onschuldi9en' . Ze
bevinden zich in wat Broch 'de schemertoestand'
noemt. Daarin kunnen volksmenners dema9o9en en
machtswellustelin9en eenvoudi9 de macht over de
massa naar zich toe trekken . Zo treft in Der Versucher
een eenvoudi9e boeren9emeenschap in haar midden
ineens een leider aan die richtin9 9eeft aan
onvermoede verlan9ens .
De analyse van de schemertoestand en wat ero P
volgt, had idealiter moeten uitmonden in een
psYcholo9ie van de massawaan . In de J'aren veerti 9
werkt Broch daar intensief aan maar hiJ' heeft zijn
werk niet kunnen afmaken . Uit zijn nalatenschap bliJ'kt
dat de kritische theorie verder 9in9 dan outer een
beschriJ'vin9 van het fenomeen van de massa zoals we
die vinden biJ' beroemde tiJ'd9enoten als LeBon Orte9a
Y Gasset Freud en Canetti .
BrandsPie9el van de ti1'd9eest
In deJ'aren dat Broch in Princeton woont be9int hiJ' zijn
da9en met het onderhouden van zijn 9i9antische
correspondentie . Zi1'n brieven zijn 9een op9eblazen
zichtkaart1'es, maar zijn een bevlo9en aanzet tot
veelomvattender bespie9elfin9en . BrievenschriJ'ver
Broch denkt hardo . Hi' s reekt zich uit in de hoop dat
de anderen meekneden aan zijn 9edachten . HiJ' toont
zich van zijn betrokken emotionele en kwetsbare
zi1'de . De brief aan Von Zuhlsdorff is daarop 9een
uitzonderin9 .
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HetIjoodse Arobleem oPenbaart . .] de 'schuld'
van het Duitse yolk : twinti9 Jaar lan9 heeft de
Duitser de krankzinni9ste 1'odenhetze met totale
onverschilli9held aan9'ezien, en door deze
beestachti9e onverschilli9 held is hi]1
merleAlichtig 9eworden aan een beestachti 9
sYstematische massamoord . U ziet ik sAreek
niet over Aolitiek . . . ik sAreek van 9ewone
misdaad nameli'kI degene die in de 9etto's
be9aan is . ledere Duitser, die niet in de
concentratiekamPen 9eweest is - en zelfs
meni9 in9ezetene van de kamAen - is op ziljn
minst verdacht van merleAlichti9held aan
moord door onverschilli9held.
Dat ma9 de rest van de wereld niet
schoonwassen . Onverschilli9held en in het
bilzonder to9enover Jjoden is een algemeen
menseli]ke
eigenschaA . Maar het Duitse yolk I
en hier denk ik met nadruk in onderscheiden
rassen - het zowel in het 9oede als in het
kwade meest extreme yolk van het avondland
heeft zich oPnieuw de brandsAiegel van de
ti"dgeest
betoond: het heeft- zoals ik op een
J
nazistische radiozender gehoord heb de andere
volkeren de 'adelaarsvlucht 9eleerd'.
Ook in de oorlo9voering heeft Duitsland de
andere volkeren de 'adelaarsvlucht' 9eleerd .
Duitsland was bewaPend het Westen niet,; dat
was misschien een slordi9held van de
democratic, op dit moment is het haar sterkste
argument. Dat de En9else steden in mindere
mate verwoest zijn
J dan de Duitse is geen
bewi1s van Duitse edelmoedigheld- maar een
9evol9 van de verrassende inhaalmanoeuvre in
de bewaPenin9 van het Westen . Als Duitsland
het Westen in9 ehaald zou hebben bi'l de
vervaardi9ing van een atoombom dan zou New
York nu het lot van Nagasaki de/en . Je zou het
als een 9eniale zet van Hitler kunnen uitleggen
dat hi'h door zJijn inzicht in technische
ell jkheden en noodzakeli'kheden
de 9ehele
mo9I
J
mensheid ertoe 9edwongen heeft hem na to
vol9en .
Von Zuhlsdorff is verbijsterd door de brief van Broch .
Met name Brochs beschuldiging van 'medeplichtigheid door onverschilligheid' van de Duitsers stuit hem
tegen de borst . In zijn antwoordbrief vraagt hij Broch
dan ook naar diens mening over de Amerikanen, die
op hun beurt de berichten hebben aangehoord over
het bombar-dement op Nagasaki . Wat to denken van
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hun merleplichti9held aan de tweehonderd-duizend
doden in een klap, in een land dat de oorlo9 allan 9
verloren had? De atoombom stelde Broch inderdaad
voor een uiterst piljnliJ'k probleem . Zi1'n pleidooi voor de
democratic en de humaniserende invloed daarvan
stond ineens op 9espannen voet met de realiteit dat
ook een vriJe, democratische natie kan besluiten met
een druk op de knop tot massale vernieti9in9 over to
gaan .
Volkmar yon Zuhlsdorff was in Berlin
1 een straatvechter te9en het opkomend fascisme . In ballin9scha p
in de Verenigde Staten richtte hi1' samen met prips
Hubertus zu Lowenstein in 1936 het American Guild
for German Cultural Freedom alsmede de German
Academy of Arts and Sciences in Exile op . Fonds en
academic waren beide 9evesti9d in New York en
nauw verbonden . Het Fonds verstrekte werkbeurzen
aan Duitse en OostenriJ'kse schri1'vers die waren
9evlucht voor vervolgin9 door het nazi-regime . In
1946 keerden Zu Lowenstein en Von Zuhlsdorff tern 9
naar Duitsland .
De mYthische samenhan9 tussen schuld en boete
0p dat moment is de briefwisselin9 tussen Von
Zuhlsdorff en Broch al behoorli1'k intensief en scherp .
Beiden zi1jn uit9esproken to9enstanders van een
regime als dat van Hitler en in hun brieven reflecteren
zi1j intensief op de toekomst van Duitsland en Europa .
Von Zuhlsdorff is derti9 1aar Jjon9er dan Broch en
hoopvol 9estemd over de wederopbouw . Broch, hoe
betrokken ook is sceptischer. HiJ' is bovendien een man
van geschiedfilosofie en van poezie . Zijn engagement
zit in ziJjn schri1'verschap .
A1 mi1] n werk en a/ mijn
J denken is nu al vele
1'aren met dit ene Probleem bezig : hoe kan de
mens dus geenszins alleen de Duitse weer
naar de we9 van toenemende menseli "kheid
J
worden 9 eleid? De uiteindeli'ke,
Praktische
1
oPlossin9 zal - en daarvan ben ik zelfs
overtuigd - uit Duitsland komen, omdat daar
de schuld het nadrukkeliJ'kst 9ele9en heeft en
omdat daar de mYthische samenhan9 tussen
schuld en boete zo tastbaar aanwezi9 is . Bi" de
wedergeboorte van de wereld zal Duitsland de
leidende rol sPelen zodra de Duitser be9rePen
heeft wat schuld door onverschilli9held
eli'k.
betekent. In die zin heeft u door9aans gl
als u zeg t dat ik voor Duitsland schri'f
J .
En daarom ben ik ook van mening dat iedereen
die van g oede wil is, naar Duitsland tern9 kan

illustratie Judith van de Graaf

en moet gaan iedereen maar 9een lfood : want
de dader versti'ft
I bil j de aanblik van het
slachtoffer en bovendien zouden niet de doden
maar de levenden terng keren en zi'
J zouden zich
om die reden vaak als 'overwinnaars' gedra9en
en daarmee de Hitlergeest opnieuw
aanwakkeren .
Persoonli 1
jk wil ik overi9ens niet,
tern9keren
omdat ik niet opnieuw gedwon9en wil worden
to verachten . Van alles wat ik in Hitler-Duitsland
mee9emaakt heb was de wal9ing van de mens

en zi 1jn halsstarrig held het verschrikkeli ljkste,
niets is meer waar dan het beeld van de
wurgende weerzin en niets is
weerzinwekkender dan de aanblik van
menseli'ke
laagheld. Wat ik persoonli'k
J
I aan
laa9held op de universiteit en der91
ell jke
mee9emaakt heb- wil ik niet oPnieuw
meemaken • men ma9 het kleinzeri9held
noemen maar ik wil die mensen niet meer
tern9zien . Hier werd ik tenminste no9 niet tot
een der9I
eli'ke verachten9 9edwon9en .
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Deze passage in de brief, waarin Broch ze9t dat de
Jjoden beter niet tern9 kunnen keren naar Duitsland ,
IiJkt bi1zonder on9epast unzeitgemass . Paradoxaal
9enoe9 wi1jst Von Zuhlsdorff er in zi1jn brief dan ook
op, dat als Jje dan toch een scheidin9 wil aanbren9en
tussen Jjoden en Duitsers . Je dat dan net zo 9oed
meteen vol9ens de wetten van Neurenber9 kan doen .
Von Zuhlsdorff 9elooft no9 in de maakbaarheid . Hi'1
ziet vooral een task we99ele9d in de praktische
wederopbouw ter plaatse . Zodra het mo9eliJjk is, gaat
hiJ tern9 . HiJ dnn9t er bi1 Broch op aan dit ook to doen ,
maar Broch 9eeft er echter meerdere maen bliJjk van
dat hiJ' dat niet ziet zitten . Toch zal hiJ' uiteindeliJjk no g
wel een refs voorbereiden .
Brochs betrokkenheid achter de schriJ'ftafel Ii1'kt
9een 9renzen to kennen ; werkda9en van achttien uur
ziJn 9een uitzonderin9 . De vrees niet alles to kunnen
ze99en wat hijj moet ze99en, houdt hem uit ziJjn slagp .
In 1951 is hijj volkomen uit9eput en hijj sterft na een
hartaanval . HiJj zal Europa niet meer tern9zien .

In Brochs oPtick betekent onverschilli9held voor de
politiek ei9enliJ'k ethische onverschilli9held en hiJ' vecht
daar te9en . Vi1jfti9 Jaar na ziJ'n flood werkt in Europa
het om zich heen 9riJpende liberalisme de politieke
onverschilligheld in de hand . Er 9aspt een steeds
9rotere Hoof tussen politiek en maatschappilj . Na de
Tweede Wereldoorlo9 kwam de Koude Oorlo9 . Ook
die oorlo9 is een bindend want polariserend verschi1'nsel 9eweest. Maar hiJ' is voorbiJ' en het waardenverval
zet zich voort . In een deel van de nieuwe naoorlo9se
wereld desinte9reren 9emeenschappen Ian9s etnische
IiJ'nen - wat in enkele 9evallen inderdaad het beste is .
In andere delen zaait het individualisme uit . Nieuwe
samenhan9en ziJ'n over het al9emeen slechts economische samenhan9en .
Terwil'I be9rippen uit de markteconomie het vocabulaire van de massa domineren is het engagement
9ereduceerd tot stille tochten te9en zinloos 9eweld ,
yolks9erichten te9en pedofielen en onverholen
vreemdelin9enhaat aan de poorten van asielzoekerscentra . Er Ii1jkt alleen no9 'voor' of 'te9en' to bestaan
in de staat die 9een 9emeenschap meer kept . De
kaalste vorm van democratic het individualisme heeft
tot redeloze angst en eenzaamheid 9eleid . In de verte
klinkt de stri1'dkreet alweer. Het wachten is ei9enli1jk
alleen no9 op de Verlosser, of de moord .
Gert den Toom is schrijver en essayist. Daarnaast is hi]
verbonden aan de Utrecht School of Governance .
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noten
Ik citeer in dit artikel fra9menten uit Hermann Broch, Briefe
uber Deutschland 1945-1949 . Die Korrespondenz mit
Volkmar von Zuhlsdorff. Frankfurt am Main 1986, pp . 2527 . De vertalin9 is van mi1jn hand .
2

Een klassieke, uitstekende Ievensbeschrijving van Broch is
van Paul Michael Lutzeler, Hermann Broch . Eine Biographic .
Frankfurt am Main 1986 .
3

Hermann Broch, Hug unau of de zakeli"kheid
. Baarn 1988,
J

pp . 357-358 .

Living on a poem
9m

We schriJjven 21 november 2000 . In de Volkskrant
staat een stuk1je van Peter Swanborn over een zes
weken eerder verschenen Bzzlletin .
Vol9ens
Swanborns artikel beweert de dichter II1ja Pfei1jffer dat
ik evenals een aantal 9eneratie9enoten, voorstander
ben van 'maximale verstaanbaarheid' . Verderop lees ik
dat wiJj ons 'niet voor niets 9ebeurende dichters
noemen' . Nu heeft zelfs een tapir meer verstand van
hedendaa9se Nederlandse poezie dan
Peter
Swanborn maar hiJj splitst miJ' wel een 9euzennaam in
de maa9 waar ik nooit om heb 9evraa9d .
Ik besluit mi1jn colle9a's in to Iichten en het Bzzlletin
to 9aan lezen in de universiteitsbibliotheek . Daarin
staat inderdaad een artikel van IIJ'a PfeiJjffer met de titel
'De m he van de verstaanbaarheid' . De inzet van het
stuk is to bewiJ'zen dat onbe9riJpeliJ'ke poezie altiJjd
beter is dan makkeliJ'ke in het bi1jzonder waarom
Pfei1jffers ei9en poezie beter is dan die van mi1j en van
een aantal met naam en toenaam 9enoemde
9eneratie9enoten . Om de lezer to overtui9en wordt
allereerst een ar9umentatief even onnodi9a als
onzinni9e scheidin9 aan9ebracht tussen de poetica

van Ruben van Go9h, Bart FM Droo9, RamseY Nasr
Serge van Dui1'nhoven Ha9 ar Peeters en Aran
Witte
J
enerzijds en die van Erik Menkveld Rene Puthaar
Mustafa Stitou en Menno Wi9man anderziJjds Pfei1jffer
noemt er meer, maar ik beperk me hier 9raa9 tot de
dichters wier werk ik van harte kan aanbevelen . Het is
een scheidin9 waar in ieder 9eval Rene Puthaar zich al
openli1jk tegen heeft verzet en ik vermoed dat Menno
Wi9man er ook niet al to bliJ' mee is . Ruw samen9evat
stelt PfeiJjffer dat veel dichters uit het eerste kamp zi1jn
9eboren op het podium en daarom dus outer poezie
schri1jven die 9eschikt is voor op de planken . Hi1' doopt
dit verstaanbare poezie : "waar een lezer er zo Ian9
over kan doen als hiJ' wil om een hechte tekst to
door9ronden, moet een publiek dat luistert het
allemaal in een keer in het tempo van de voordracht
kunnen snappen . . . . Wat het beste werkt op het
podium ziJjn 9edichten die een on9ineel idee
uitwerken, biJ j voorkeur met een verrassende dou, in
verzor9de maar toe9ankeliJjke taal, met aandacht voor

klank en ritme, maar verder zo dicht mogelijk bij de
taal van alledag", aldus Pfeijffer . In de rest van het
vijfduizend woorden tellende artikel werkt hij uit
waarom moeilijke poezie beter is dan verstaanbare . Er
wordt betoogd dat ontoegankelijke poezie vanzelf
verstaanbaar wordt als je haar anders leert lezen . Met
rugdekking van Longinus stelt Pfeijffer dat waarlijk
grote dichters (waaronder hijzelf) niet op het veilige
terrein van verstaanbaarheid blijven . Het is een
aanstekelijk, prikkelend en goed geschreven stuk, dat
slechts in lichte mate wordt ontsierd door een
roffelende borstkloppartij op het einde : het artikel sluit
of met het programmatische gedicht 'Vuurvogel', dat
vriend en vijand slechts zal doen volharden in zijn
mening over dichter en werk .
Afgezien van een wat al to gezond literair zelfbeeld
maakt Pfeijffer slechts ~~n essentiele denkfout,
waardoor het fundament van zijn redenering drijfzand
wordt : dat dichters dichten om begrepen to worden .
Laat ik allereerst de handschoen oppakken en
duidelijk stellen dat ik geen podiumdichter ben . Dat
wil zeggen, het is niet mijn hoofdvak . Een dichter die
toevallig niet optreedt voelt zich ook geen
papierdichter. Je bent dichter, punt uit . En op het
moment dat je voorleest aan een publiek ben je - voor
de duur van je voordracht- podiumdichter, of je nu Ilja
Pfeijffer heet of Ingmar Heytze . Dat mijn werk het
mogelijk beter doet op het podium en zijn werk op
papier wellicht meer tot de verbeelding spreekt, zegt
ongetwijfeld iets over onze verschillende werkwijzen

en aandachtspunten bij het schrijven van poezie, maar
niets over de literaire waarde van onze gedichten . Er is
niets makkelijks aan mijn toegankelijkheid en niets
moeilijks aan Pfeijffers hermetisme . Ik ben ervan
overtuigd dat wij allebei een gedicht zouden kunnen
schrijven in de stijl van de ander en het onder elkaars
naam zouden kunnen publiceren zonder dat het
iemand opviel . Toevallig schrijf ik graag heldere
gedichten, maar welk soon poezie het beste werkt op
een podium, interesseert me geen donder . Ik ben Jon
Bon lovi niet . En ik wil niet dat mijn publiek de
betekenis van mijn gedichten met een keer luisteren

Vooys 1 -Jaargang 19

59

meekriJ9t, maar dat bezoekers van miJjn optredens
door miJjn manier van voordra9en 9enoe9 interesse
kriJ9' en om miJ'n werk no9 eens to willen horen, lezen
en herlezen . DaarbiJj is be9rip wat mijj betreft
onder9eschikt aan herkennin9 . Ik heb het al vaker

9eze9d : 9een schilder die vindt dat de aanwezi9en o P
een expositie ziJjn werk thuis moeten kunnen natekenen . 9een diri9ent die verwacht dat concert9an9ere
na afloop een partituur van het 9espeelde kunnen
schriJjven - waarom zou ik er ale dichter dan naar
streven dat mi1jn toehoorders miJn 9edichten in het
bestek van een voordracht be9riJ'Pen?
De 9rootste denkfout die Pfee1'ffer in 'De m he van
de verstaanbaarheid' maakt is dat dichters van
trapsparante 9edichten schri1jven voor be9riP en
schri1jvers van moesli1jke Poezie niet . Ik waa9 het om
van besde kam en ale ze al zo zwart-wit zouden
bestaan zowel de zucht naar be9riP ale de afkeer van
eenduidi9held in twi1'fel to trekken . Sowieso liJjkt elke
intentie met poezie me een ri1jkelsJ'k fictief 9e9even .
ledere bedoelen9 van een 9edicht is een bedoelin 9
achteraf, last staan dat de ene bedoelin9 belan9wekkender poezie oPlevert dan de andere . Ik heb

nooit onder stoelen of banken 9estoken dat ik Poezie
zie ale entertainment en dat ik liever toe9ankeli1'k schriJ'f
dan experimenteel - maar J'e zult mijj nooit horen beweren dat ex erimentele c tische of a-muzikale
9edichten minder voorstellen dan inhoudeliJ'ke ,

verstaanbare of beluisterbare Poezie . Sterker no9, het
ophemelen van het ene genre ten koste van het
andere beschouw ik ale antiek 9edachte9oed . Het
9etui9t van een 9eesteli1'ke benauwdheid die
to9enwoordig no9 slechts wordt 9evonden in krin9en
van critics academics en commissieleden van het Fonds
voor de Letteren .
Als een dichter zo nods9 lets moet bedoelen met
een 9edicht zou het eni9e acceptabele doel zi1jn : het
maken van 9edichten die een handvol mensen weten
to raken . De vraa9 hoe 1'e dat voor elkaar kriJ'9t ,
beantwoorden 9oede dichters en 9oede lezers/luesteraars samen met hun ei9en onvervreemdbare sti1'I van
schri1'venlvoordra9en en lezen/luisteren . AI9emene
kwaliteitsvoorschriften werken niet - anything goes .
Een echte dichter vol9t 9een re9els maar schre1'ft zi1jn
hoo9stP ersoonlijke leerboek in verzen . En ek weet van
9een leerboek waarin staat dat'be9riJ'pen' 9eli1jk moet
staan aan '9 eraakt zijn' . PfeiJ'ffers m he van de
verstaanbaarheid is een zelf9eschapen m he .
'De m he van de verstaanbaarheid' is to vinden in
Bzzlletin nummer 274. 1aar9an9 30 . Bi1'na alle reacties
van de betrokken dichters ziJ'n to vinden op de site van
de Dichters uit Epibreren :
h ttp ://www.epebreren .comlpa9eslreacties .htm l .

illustratie Wouter Gresnigt
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recensie
Steven Pinker, Words and Rules,
Basic Books (New York) 1999 .
348 blz. prijs f 37,95 .
ISBN 0753810255
Re9els en patronen
'KiJ'k dit is een bloP', ze9t de
onderzoeker te9en het kleutertJje
dat to9enover hem in een plaat1'esboek kiJ'kt . 'Sla de bladziJjde
maar our . Ki1'k nu zien we er twee .
Dit zijn twee . . .?' De stem van de
onderzoeker 9ant bi1j het woord1je

'twee' funk omhoo9 our aan to
g even dat van de kleuter een
antwoord wordt verwacht . Braaf
ze9t het kind : 'bloppen' . Deze test
die bekend staat als de 'wu9'-test
last zien dat kinderen vanaf een
1jaar of vier in staat zijn our het
meervoud van een onbekend woord
to construeren uit het enkelvoud .
Dit simpele en elegante experiment
uit : Berko 'The Child's Learning of
English Morphology' (1958), Word
14, pp . 150-177 wordt vaak aan9ehaald our to laten zien dat
taalwetenschap-peli1jke re9els van
het type 'voe9 en toe aan een
zelfstandi9 naamwoord our het
meervoud to verkri19en' psYcholo9isch reeel ziJjn . Het kind maakt
bliJ'kens het experiment daadwerkeli1k 9ebruik van zo'n re9el in zijn
hoofd our die nieuwe meervoudsvorm to construeren . Immers, hi1' kan
de vorm b%op met het biJjbehorende
meervoud nooit onthouden hebben want dat woord bestaat
helemaal niet en het kind kan het
dus nooit eerder 9ehoord hebben .
Hi1j moet de vorm hebben berekend.
Neem een bouwtekenin9 van
een huffs . Elk onderdeel op de tekenin9 correspondeert met een onderdeel in het to bouwen huffs . De
verhoudin9en van de verschillende
ruimtes en de li99in9 van die
ruimtes ten opzichte van elkaar zijn
weer9e9 even , elk stopcontact r elke
leidin 9 , elke muur, elke deur ,r elk

raamkoziJ'n r
our9ekeerd :
tekenin9 dat
aanwezi9 is .

alles staat erop . En
er staat niets op de
ook niet in het huffs
Een der9eli1jke tekenin 9

zouden we bouwkundi9 reeel
kunnen noemen .
Neem nu in 9edachten de

Ideate Grammatica . Die Grammatica is een beschri1'vin9 van een taal
die 1e op Je broekzak kept . Laten

we ze99en het Nederlands . Alles
wat 1je van het Nederlands weet
kun 1'e ook in de IG vinden . Een
9rammatica die nu precies op elk
onderdeel correspondeert met de
9rammatica in ons hoofd, en om9ekeerd niets bevat dat niet ook in
ons hoofd zit noemen we
psYcholo9isch reeel . Maar wat zit
er in ons hoofd? De bouwkundi9e
realiteit van een tekenin9 last zich
eenvoudi9 controueren als het huffs
er eenmaal is . Maar de psYcholo9ische realiteit van een 9rammatica
is heel wat lasti9er toetsbaar . We
hebben immers 9een directe toegang tot de or9anisatie van onze
9eest (mind) . We zijn aan9ewezen
op psYcholin9uistische listen en
la9en dat wit ze99en experimenten die stuke1 bi1 j beetJe proberen

blootte le99en watwe doen als we
naar een zin luisteren r een woord
herkennen of, zoals in het hierboyen 9e9even voorbeeld r een meervoud construeren .
Wi1'st het bovenstaande experiment nu daadwerkeli1jk op de
psYcholo9ische realiteit van taalkundi9e re9els? Zou een 9eheel
andere mentale architectuur niet
in staat zijn our hetzelfde resultant
to leveren? Hebben we daadwerkeli1k zi1j het op een bepaald
niveau van abstractie re9els in ons
hoofd of hebben we iets antlers in
ons hoofd dat sours maar niet
alti1d hetzelfde 9edra9 vertoont
als re9els?
Dit is de centrale vraa9 in Pinkers
Words and Rules . Pinker bouwt

aan de hand van op het

o0 9
onbeduidende 9e9evens over de
vormin9 van de verleden tiJ'd van
onre9elmati9e werkwoorden een

sPrankelend betoo9 op dat een
antwoord su99ereert op deze voor
co9nitiewetenschappers belan9riJjke vraa9 . En hiJj doet dat op een
manier die 9een enkele voorkennis
omtrent taalwetenschap of taalpsYcholo9ie vereist . Als Jje eenmaal
door de betoo9trant 9a9rePen
bent leg 1e het boek niet meerwe9 .
We zijn allemaal vertrouwd met
een model van taal dat twee
centrale middelen heeft : een woordenboek en een verzamelin9 re9els
meestal aan9eduid als 9rammatica .
In het mentale woordenboek l9en woorden op9esla9en
met hun
9
i
betekenissen en hun eventuele
onre9elmati9heden' zoals bi1voorbeeld de onre9elmati9e werkwoordsvervoe9in9en . De re9els
dra9en zor9 voor het combineren
van die woorden tot 9rotere
9ehelen varierend van '9rotere'
woorden tot hele zinnen . Re9els
werken on9evoeli9 voor mo9eli1'ke
subtiele afwi1'kin9en in de input .
De re9el voor de vormin9 van de
verledenti1jdsvorm van een werkwoord is 'voe9 de of to toe aan de
stam' r on9eacht nadere specificaties van die stam .
Pinker wiJjst erop dat dit vertrouwde model van opsla9 en
re9els toch een aantal belan9riJjke
ei9enschappen van taal onverklaard
laat . Ei9enschappen die we bi1jvoor-

beeld to9enkomen als we ki1jken
naar onre9elmati9e werkwoorden .
Kern van de observatie die Pinker
doet is dat de werkwoordsvormen
allemaal delen van de oorspronkelike
stam van het werkwoord
J
behouden :
lijd
blijk
drijf

loop
schoot
bond
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gelogen
geschoten
geboden
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lieg

teed

bleek
dreef

geleden
gebleken
gedreven

zing
dwin9
i
l9

zon9
dwon9
lag

9ezon9en
9edwon9en
9ele9en

schenk
vecht
bren9

schonk
vocht
bracht

9eschonken
9evochten
9ebracht

zuip
kruip
stuit

zoop
kroop
stiet

9ezopen

waai
J'aa9
slaan

woei

stoot
loop
koop

stiet
liep
kocht

gestoten
gelopen

steel
meet
weet

stal
mat
wist

9estolen

val

viel

9evallen

kun

kon

9ekund

schiet
bled

Joe9
sloe9

9ekropen
9estoten
9ewaaid
9e1'aa9d
gesla9en

gekocht

9emeten
9eweten

Antlers dan biJ'voorbeeld bijJ
werkwoorden zoals zi"n en al in
lets mindere mate hebben waar
de vormen zoals was waren en
wees helemaal niets 9emeen
hebben met ben is of zi1 n, hebben
de vormen van bovenstaande
onre9elmati9e werkwoorden wet
de9eliJjk een 9emeenschappeliJjke
noemer. Deze simpele observatie
Ieidt Pinker ertoe om to twiJjfelen
aan de veronderstellin9 dat zulke
onre9elmati9heden in het woordenboek Ii99en op9esla9en . Immers

als ze daar zo li99en op9esla9en
waarom wi1jken ze onderlin9 dan
niet veel meer af? En doorredenerend Ian9s deze li1n1 waarom zijn
er zulke duideliJjke patronen zicht-
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baar in de verschillende vervoe9in9 en? Werkwoorden met i'J
hebben allemaal een verleden
tiJ'dsvorm en een verleden deel-

woord met ee . Een werkwoord o p
ing '9aat' verder als Xong 9eXon9en . Als 1je een onre9elmati 9

een typisch netwerk geldt dat
elke knoop in de output-laag
verbonden is met elke knoop in
de input-laag en omgekeerd . In
een figuurtje :

werkwoord hebt met een ui is de
kans zeer 9root dat de verleden ti1jd
een oo heeft . Enzovoorts. Niet echt

onre9elmati9, dus.
Maar zeker ook niet re9elmati9 .
KiJ'k biJ'voorbeeld naar de cursief
weer9e9even werkwoorden . Die
zijn niet alleen onre9elmati9 ze
kri19en 9een -de of -te , maar wi1jken bovendien weer of van het
patroon dat 1'e verwacht 9e9even
de klinker die ze hebben in de
stam . We kunnen misschien al dit
snort onre9elmati9heden wet in
re9els 'van9en' maar de re9els
worden er niet beter op : uiteindeliJ'k zullen we ons 9edwon9en
zien om re9els to schri1jven voor
slechts een of enkele 9evallen . Niet
lets waar een 9rammaticus trots o p
is en wat hiJ' 9raa9 in zijn IG
opneemt .
We kunnen een heel scala van
dit soon halve re9etmati9heden in
het lexicon opschri1'ven maar
verklaren doen we daarmee niks :
lets dat in zijn 9eheel in het lexicon
zit wordt ook in zijn 9eheel
onthouden en kan dus ook in zijn
9eheel afwiJ'ken van al het andere .
Er liJ'kt behoefte aan lets dat het
midden houdt tussen een woordenboek en een re9el .
Een der9eliJjk alternatief voor
re9els zijn neurale netwerken . Zo'n
netwerk is een patroon-associator .
Bi1' een bepaald 'input-patroon'
biJ'voorbeeld het enkelvoud van
een zelfstandi9 naamwoord levert
het netwerk een 'output-patroon'
bi1jvoorbeeld het meervoud . Het
netwerk is op9ebouwd uit een
verzamelin9 knopen en verbindin9en tussen die knopen . Voor

Figuur 1 : Eenvoudig neuraal netwerk met
verbindingen tussen input- en output-laag .

(De meeste interessante netwerken hebben
overigens een lets complexere structuur
waarbij er zich tussen de input en outputlaag een derde 'hidden' laag bevindt . We
abstraheren hier van deze complicatie .)

Een knoop kan 'aan' of 'uit'
staan . Een input wordt nu
9erepresenteerd in het netwerk
doordat elke knoop een apart
kenmerk van de input re resenteert denk voor het 9emak even
aan fonolo9ische kenmerken . Dus
een woord als 'blop' zal in het
netwerk biJ'na dezelfde knopen
aan' zetten als de input 'ptop' ze
liken fonolo9isch 9esproken erg
op elkaar . De output wordt nu
niet op9eleverd door een re9el ,
maar door associaties tussen het
input- en output-niveau . De
verbindin9en tussen het inputniveau en het output-niveau kunnen varieren van sterk positief tot
sterk ne9atief . Een bepaald kenmerk in de input kan er dus voor
zor9en dat een zeker kenmerk in de
output sterk wordt onderdrukt en
om9ekeerd kan een kenmerk in de
input de aanwezi9held van een
bepaald kenmerk in de output erg
versterken . Een netwerk dat ont-

worpen is our biJ'voorbeeld de
verleden ti1'dsvormen van Nederlandse werkwoorden to maken zou
biJ' de verschiJjnin9 van een 'iJj' in de

input een sterke associatie maken
met het optreden van een 'e' in de
output bli1jk - bleek ; ri1'd - reed ;
vermiJ'd - vermeed etcetera .
Neurale netwerken kunnen 'leren' .
Dat wil ze99en : de sterkte van de
verbindin9en tussen de knopen uit
de input-Iaa9 en de outputIaa9 kunnen worden aan9epast
9edurende 'trainin9s-sessies' waar
het netwerk aan wordt onderworpen . In zo'n trainin9s-sessie
kri19' t het netwerk inputs met hun
biJ'behorende correcte outputs
aan9eboden . Het kri19t biJ'voorbeeld honderd re9elmati9e werkwoorden aan9eboden en honderd
onre9elmati9e werkwoorden . 0 p
basis van die tweehonderd woorden worden de 9ewichten tussen
de knopen van de input-Iaa9 en de
output-Iaa9 op een bepaalde manier bi19' esteld . Uiteindeli1'k heeft het
netwerk de verledenti1jdsvormen en
de deelwoorden van deze tweehonderd werkwoorden `9eleerd' .
Dat betekent dat bepaalde patronen uit de input 'verbonden'
zi1jn met bepaalde patronen in de
output . De 9ewichten op de verbindin9en tussen de verschilllende
knopen
zullen zodani9
ziJj n
9eworden dat een 'iJj' in de input
leidt tot een 'ee' in de output . Het
netwerk heeft na de trainin9ssessie
dit patroon als er tenminste
voldoende onre9elmati9e werkwoorden met een 'iJj' in de
trainin9sset zaten op de een of
andere manier 9ecodeerd in de
9ewichten tussen de verschillende
knopen van het netwerk . Let op :
het netwerk onthoudt dus 9een
woorden-met-hun-meervoud of
lets der9eliJjks . Het 'onthoudt'
slechts correlaties tussen delen van
de in- en output . Dat betekent ook

i lustratie Jaap Smit

dat een netwerk sours met 9eheel
onverwachte uitkomsten tevoorschiJjn komt . Een bepaalde input
kan patronen oproepen die oorspronkeli1k 9eleerd ziJjn op basis
van andere werkwoorden en niet
van toepassin9 zi1'n op dit
specifieke werkwoord . Om een
slurpel voorbeeld to 9even : niet
altiJ'd is een werkwoord met een 'ii'

in de stam onre9elmati9 rijmri"mdeeri m . Als een netwerk
l
een zeker aantal onre9elmati9e
werkwoorden met iJj in de trainin9ssessie heeft aan9eboden
9ekre9en is het patroon 'i1j'-'ee''ee' 'aan9eleerd' en zullen de
verledenti1jdsvorm en het deelwoord van rijmen
op9eleverd
J
worden als teem-geremen .

9J
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Kenmerkend voor de associa-tieve
verbindin9en in een netwerk is dus
dat ze in to9enstellin9 tot 'blinds'
re9els. Juist erg 9evoeli9 zijn voor
kleine afwiJ'kin9en in de input .
Daarnaast is een netwerk in staat
om patronen to men9en . En dat
zijn 1'uist de din9en die een lexicon
noch re9els voor J'e kunnen
opknappen .
Een neuraal netwerk kan 9e9e yen een bepaalde input bepaalde
associaties 'aan' hebben staan
maar andere 1'uist onderdrukken ,
waardoor 9emen9de patronen
kunnen ontstaan . Zoals 9eze9d
slaat het netwerk 9een woorden
op : het 'onthoudt' slechts associaties tussen onderdelen van de
input en onderdelen van de
output . 0p die manier is een
netwerk in staat om 'subre9elcoati9heden' die we bi1' de sterke
werkwoorden to9enkomen to
beschri1'ven . De subre9elmati9heden
worden 9eactiveerd als er voldoende elementen in de input
daartoe aanleidin9 9even .
In een aantal 9evallen zal de
input ook meerdere patronen
activeren . Dat kan verklaren dat we
bi1j bepaalde verledenti1'dsvormen
9enei9d zijn to aarzelen of 'fouten'
to makes ; we be9unsti9en bepaalde patronen ten opzichte van
andere . Stel dat we een snort
wu9'-test does met werkwoorden
en we vra9en naar de verleden ti1'd
van het werkwoord flip9en . Pinker
voorspelt dat een deel van de
proefpersonen zal ze99en flip9de maar een ver9 elijkbaar 9root aandeel van de proefpersonen zal
flopg ze99en . Een woordenboekmet-re9els
benaderin9
kan
der9eli1k 9edra9 niet verklaren .
Immers de re9 el is date-de
of -te
J
toevoe9t aan de stam als de stam
niet voorkomt in 1je IiJjst1je van
onre9elmati9e
werkwoorden .
Flin9en staat in 9een enkel li1jst1je
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dus een woordenboek-met-re9elsbenaderin9 voorspelt dat alle proefpersonen flip9de zullen ze99en .
Een der9eli1'ke test is voor het
En9els uit9evoerd door Prasada en
Pinker 1993 . Het zal u niet verbazen dat ze inderdaad vonden dat
9rote aantallen proefpersonen
flip9en als een onre9elmati9 werkwoord vervoe9en . Vormen als flung
and flopg kwamen veel voor. Dat
Iaat overtui9end zien dat er dus
meer is in onze 9eest dan een vast
IiJjstJje onre9elmati9 werkwoorden
dat 1je ooit 9eleerd hebt .
0p de vraa9 of we patroonherkenners zijn of wandelende
re9el9estuurde 9rammatica's 9eeft
Pinker uiteindeliJjk een tweeledi 9
antwoord . In zijn overtui9in9 hebben we de beschikkin9 over beide
mechanismen . Pinker laat overtui9end zien dat ons taalsYsteem
naast de flexibiliteit van de netwerkaanpak
nodi9 voor de
patronen in de onre9elmati9heden ook 9ebruik maakt van de
ri9iditeit van re9els . Dat een
werkwoord als riljmen niet onre9elcoati9 vervoe9d wordt, Iaat zich
verklaren uit de taalkundi9e i .c .
morfolo9ische structuur van dat
woord . Het punt van de netwerkaanpak is dat ze 9een 9ebruik
maakt van abstracties als structures maar zich veel meer laat
leiden door 'oppervlakki9e' tastbare ei9enschappen van taalvormen . Sommi9e voorstanders van
die netwerk-benaderin9 Ii1jken dan
ook een stri1jd to voeren te9en de
hele veronderstelde a aratuur die
door co9nitieve wetenschappers
met een rationalistische insla9 de
of9elopen decennia is bedacht . Er
zijn veel taalkundi9a en taalpsYcholo9ische redenen om aan to
semen dat de abstracts structures
en cats9orieen die ons zo vertrouwd zijn uit biJ'voorbeeld de
Chomskiaanse onderzoekstraditie

wel de9eli1jk aansprack kunnen
makes op psYcholo9ische realiteit
neast de patroon-herkennende
apparatuur die we 9ebruiken voor
subre9elmati9e 'patronen' die zo
kenmerkend zijn voor onze onre9elmati9e werkwoorden .
Re9els en patronen dus . Ik
be9ri1'p dan ook niet waarom dat
niet de titel is van dit prachti9e
boek .
Jan Don

LlTERATUURVOOR LlEFHEBBERS

BOEKHANDEL

BIJLEVELD

voor kennis
en
creatrviteit
•

Zelfstandige kwaliteitsboekhandel
sinds 1865

• LITERATUUR
• EXCLUS IEVE KUNSTBOEKEN
• POCKETS

*

Boekverkopers

• AANBIED INGEN
hoofdvestiging
Stadhuis,,",g 5
3511 KP Utrrrht
Ttl. 030 2335200
FIJX 030 2314071

academische Ilc studentenboekbandels
Min" brotdmtrQ4J 13 Dt Uirhof. Hridtlbtrg""'n 2
HI2 GS Utrrrht
3584 CS Utrrrht
Ttl. 0302336500
Ttl. 030 2155400
m 030 2316000 m . 030 2540303

E-nuil: info@broesewrislcrs.nl

Internet: wwwbroesewristers.nl

DE GROOTSTE COLLECTIE
SCHAAKBOEKEN IN ONZE
DENKSPORTENKELDER

van di -r C " li, ·
-----b

I

U tr e c h t, T r ani 7. Tel efoo n 2 3 1 13 18

~ I,

I" d .' I

tel. 030 ·23 1 2182 / 231 35 74
fax . 030 • 232 13 61
E. inf o@galie.boeknet. nl
Open :

Ge opend: Zaterdag van 15 tot 4 u ur, zon d a g van
17 t o t 2 uur en op werkdagen v a n 12 tot 3 uu r .

{J I'

Choorstraat 24·26
3511 KN Utrecht
(vlakbij de dom)

TEVENS IN· EN VERKOOP
VAN ANTlQ UARISCliE
SCHAAKBOEKENI

Ouderwetse gezelllgheid
in een bruin studentencate.

•

Broese Wristers

• EIGEN IMPORT

JANSKERKHOF 7 - UT RECHT
030 - 23 10800

•

maandag
13:00-18:00 uur
dinsdag tim vrijdag
9:00· 18:00 uur
zaterdag
9:30- 17:30 uur
koopavond donderdag
18:00-21:00 uur

Vraag naar onze gratis catalogus.
Of , nog beter, kom zelf eens kijken l
Verzend ing door heel Nederland

.

~/

low*,

Ow*

honden
verplicht
aangelijnd

uitgezonderd

'Het andere' in Babels
Rode Ruiterij
Derkinderen en de
gemeenschapskunst
De moraal van

Disgrace
wwk jr
.1
I*fi
.a

Jaargangi'j19
2'-Jaa
_ : .W 46
f

€ 4,25

IDNDERICKX & WINDERICKX
ANTI

QUA

RI

A

AT

In- en verkoop van Nederlandse
en buitenlandse literatuur in
bijzondere uitgaven en
eerste drukken
Oude Gracht 234
3511 NT Utrecht
tel . 030 - 2322771

fax. 030 - 2334293
Openingstijden:
rna. 11m Yr. 11.00u- 18. 00u
zat. 11.00u-17. 00u

'!" ... 'EtT U ~

" ..... J JES TOT GJ ,: ....1( • • "' ........ Sf Z',wE G TO I EDMO NOC DE AM IC.' S ·

z

§
A NT I QU A R I AA T.T

·

H OFMAN

R EIS G IO S

zz

REISLIT ERATUU R

Q

KAA RT • ATLAS· GLO BE

<

0 00 0

g

U I S - A CCESS O I.E

<
z

BURGEMEEST ER REIGERSTRAAT 25
ANT IQ UAR IAAT

3581 KK

RE ISBOEK HANDEl

trecht I tel 25416561 j. va n1ulD@inter. nl.net

o
in- en verkoop van boeken

~

o

.;

8
>

A ~ T I Q U AR I IC H

• Q UO' GIIlU IKT • HII UIO

z

grote collectie poezie en literatuur
theater, toned (tekste n, gesch iedenis, theorie)
m uzlek (componisten, instrumenten, lied, opera)
taa/kunde, lexicons
enz.

8
<
z

I N I(O O P [ .... vE h O OP

VA '" SIJPEST EIJHI( AO E J J

v

v

3 5 9 1 A J UT RECHT
TEL

EN

FAX 0)0 296 2 8 57

<
vi I.'" z .. "" .. 1 1 0 0 TOI 18 0 0 YU '
"NOE'f DAG E'" ...r s.. ...... .
I t ) u tl Ee ... t - C S Ul l(j ........c. VA,.. sIJ P[S U" ....... OE
II ) HOL IOA, .... N f'" , ..... . " l";-" ....O Hl

(geopend van woe nsdag tim zate rdag vanaf 10.30 uur)
';l LEtl DE LANGE ' .. N'..... • BO OMS ' ( t " A N OIJ " • liS SO ..... E • PEt-. · Pl" ....T[N G" ·

colofon

Jaargang 19, nummer 2 : juli 2001 .
1/ooys verschijnt viermaal per jaar .
Redactie : Marloes van Beersum (eindred .), Jeannine Brand, Fedor
Hagenaar, Rianne Kootstra (hoofdred .), Anna Rademakers, Lotte
Riemeijer (eindred .), Patrick Rooijackers, Wilbert Surewaard (eindred .) .
Redactieadres : Trans 10, 3512 JK Utrecht .
Telefoon 030- 29 62 765 (Rianne Kootstra).
Woensdagavond van 20 :00 uur tot 21 :00 uur bereikbaar op
030- 25 36 126 .
E -mail : vooys@let .uu .nl (Uitsluitend voor toezenden van kopij of
opvragen van informatie .)
Redadiecommissie : Arie Jan Gelderblom, Wilbert Smulders .
PR en advertenties : Jeannine Brand (030- 25 10 101)
Ledenadministratie: Anna Rademakers (030- 27 20 535) .
Abonnementen : f 25,- (11,34 euro) bij machtigen en f 30,(13,61 euro) bij overmaking door middel van een acceptgiro . Men
abonneert zich door de antwoordkaart op to sturen, of door f 30,(13,61 euro) over to maken op girorekening 25 .95369 t .n .v . Vooys,
Utrecht . Abonnementen worden zonder tegenbericht ieder heel jaar
na ingang van de jaargang automatisch verlengd . Opzegging voor
jaargang 20 dient to geschieden voor 1 december 2001 . Bij betaling
met Girotel s .v.p . adresgegevens vermelden .
Reeds verschenen nummers zijn op aanvraag leverbaar en worden u,
vergezeld van een acceptgiro, toegezonden .
Bijdragen : in tweevoud zenden naar het redactieadres, aanleveren in
Word for Windows . Suggesties voor illustraties bij voorkeur in kopie
meezenden .

tijdschri t voor Letteren

Vooys wordt mede mogelijk gemaakt door het onderwijsinstituut
Nederlands van de Universiteit Utrecht.
Indien de redactie er niet in is geslaagd het copyright van de in dit
nummer gepubliceerde afbeeldingen to regelen volgens de wettelijke bepalingen, verzoeken wij de rechthebbenden alsnog contact
op to nemen met de redactie .
Grafische vormgeving :
Viola Tollenaar, Ester Verheijden,'s-Hertogenbosch
Druk : Krips Repro Meppel
D Vooys, Utrecht, juli 2001
ISSN 0921-3961

Vooys2-Jaargang 19

65

i /ustratie Wouter Gresnigt

redactioneel
"De ideologie is de wereld van het uitgeschakelde denken en de volautomatische moraal . Er zijn maar twee
partijen : wij, die goed zijn, en de anderen, die niet deugen . Het is een wild-westwereld, bevolkt door rechtse
cowboys en linkse Indianen, waar het prettig overzichtelijk is, zolang je tenminste niet vraagt wat die tweedeling precies inhoudt." Frans Kellendonk verklaart in zijn lezing 'Ons wilde Westen' ideologie tot vijand van kunst .
Ideologie is in zijn ogen het domein van de onvrijheid, van de "ingesleten denkgroeven" en de publieke opinie .
In de negentiende eeuw werd er gedroomd van gemeenschapskunst, een kunst waar iedereen beter van zou
worden . Nu, ruim een eeuw en vele desillusies later weten we wel beter. We hoeven van de grote ideologieen
en verhalen geen heil meer to verwachten . De ene na de andere heeft in de afgelopen honderd jaar het
onderspit gedolven, de mooie beloften konden niet worden waargemaakt . De kunst heeft zeker haar steentje
bijgedragen aan de ondermijning van 'de waarheid' die de grote ideologieen verkondingen .
Diepenbrock zag in de schilderkunst van Antoon Derkinderen de verwezenlijking van zijn katholiek-mystieke
gemeenschapskunst, maar zag zijn ideaal uiteindelijk jammerlijk stranden . In de roman Disgrace van Coetzee is
geen ruimte voor welk groot verhaal dan ook, het wereldbeeld blijkt niet zo zwart-wit to zijn als sommigen
willen geloven . Isaak Babel toonde het schrille contrast tussen de prachtige leuzen van de Russische Revolutie en
de bloederige werkelijkheid . De andere Rus Platonov liet in zijn roman Tsjevengoer zien dat het ene geloof
zonder enige moeite inwisselbaar is voor het andere . "In de kunst kan vrijheid w~l bestaan, zolang ze zich
tenminste niet inlaat met de macht ." En de bijdragen aan deze Uooys tonen dat eens temeer .
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Ik-genieting met
De tweede Bossche wand van Antoon Derkinderen :
meningen over gemeenschapskunst

"Gecultiveerde barbaren", zo noemde de comPonist AIPhops DiePenbrock 1862-1921 zi1jn ti1'd9enoten .
Met de kunst die hi1' voorstond, het ideaal van de 9eneratie van Ne9enti9, 9emeenschaPskunst, hooPto
hi1' de verloren 9lane van vroe9er ti1'den to laten herleven . Als in november 1896 de overdra9in9 van de
tweede Bossche wand van schilder en 9eestverwant Antoon Derkinderen (1859-1925) Plaatsheeft, is dit
de eerste 9ele9enheid waaroP Diepenbrocks idealen aan de Prakti1'k 9 etoetst kunnen worden . Martin
1
Vermast en Patrick Rooi1'ackers laten in hun artikel zien hoe ideaal en ont9oochelin9 in een leven hand
in hand kunnen 9aan .
Martin
1 Vermast en Patrick Rooi'ackers
1

Als correspondent voor het weekblad De Kroniek is de schilder Marius Bauer naar Rusland
gereisd om de kroning van tsaar Nicolaas II op 26 mei 1896 to verslaan . Wekelijks houdt hij
de lezers van het tijdschrift op de hoogte van de kroningsfeesten in zijn met tekeningen verluchte reisimpressies . Betoverd door de overdadige schittering van de uitgebreide festiviteiten tekent hij de wemelende menigte, pronkende stoeten met paarden, ruiters en vaandels .
En bij de plechtige intocht van de tsaar in Moskou wordt hij overvallen door "een gevoel van
dankbaarheid en eerbied" : hij heeft "gejuicht voor den man die de wereld zoo'n schouwspel
biedt! " (Bauer 1896, p . 179) Dit jubelende relaas bleek het startschot voor het Kroniekdebat,
dat een definitief einde betekende van de eensgezindheid die het forum der Negentigers tot
dan toe uitstraalde .
In 1895 was De Kroniek opgericht, in veel opzichten de opvolger van De Nieuwe Gids .
Met frisse kracht en eensgezinde strijdlust namen de reactieleden en medewerkers fonder
anderen PL . Tak, Jan Veth, Andr~ lolles, Frans Coenen en Alphons Diepenbrock) elke kans
waar om elke verstarring in het culturele leven tegen to gaan . Voor het ideaal van de
Tachtigers, het gedicht als gestolde emotie van de dichter, verscheen het ideaal van de
gemeenschapskunst : kunst voor en door de gemeenschap, kunst waarin alle kunstgebieden
in harmonie samenwerken . Maar met de bijdrage van Bauer kwam aan deze eendracht in De
Kroniek abrupt een einde .
Het onbezonnen enthousiasme van Bauer raakt bij de naar het socialisme neigende
hoofdredacteur PL . Tak namelijk een gevoelige snaar . Weliswaar, schrijft Tak in het
redactionele commentaar voorafgaand aan Bauers bijdrage, moet er begrip zijn voor het
kunstenaarsoog van de schilder dat is "getroffen door de pracht en schittering der kleuren
van al den kostbaren toestel die de uiterlijke glans is van het Czarendom", echter, achter dit
"prachtvertoon ligt al de ellende van een verwaarloosd yolk, dat men nu nog met slagen
regeert" . Tak spreekt de hoop uit dat de tsaar de wil zal bezitten om "wat to doen voor zijn
yolk, opdat de grove sociale misstanden in Rusland zullen verdwijnen . (Tak 1896, p . 173)
De polemiek der polemieken
Niet iedereen in de redactie is het eens met Tak . Een tweede medewerker van De Kroniek,
de componerende classicus en essayist Alphons Diepenbrock, werpt Tak in het volgende
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Wijglazuur
De Kroniek furieus toe : "mij ware liever als een gek opgesloten, dan met u
omtrent deze zaken van gelijke meening geacht to worden" . In een open brief - op de hem
gebruikelijke zware toon - zegt Diepenbrock de "materialistische levensbeschouwing" to
verfoeien "met hare kenmerken van opperolakkigheid en Bemis aan philosophisch historiebegrip" die de socialist Tak verkondigt . De kroningsfeesten van de tsaar vormen juist een van
de laatste "manifestatien van levensmagnificentie" . Aangezien de mensheid niet leeft "van
brood alleen", maar ook de ziel behoefte heeft aan "gestadige voeding", kan de in
den dynastischen luister zich manifesteerende Idee" een "bronwel" betekenen "waaraan, in
de kille avondschemering na den ondergang der groote eenheid des evens, de volksziel
haar dorst naar de groote emotie kan lesschen" . Niet een uit "kinderlijkheid" ontstane
bewondering voor een "mascarade", zoals Tak het volgens Diepenbrock doet voorkomen,
maar natuurlijke behoeften doen "den lijdenden en zwoegenden mensch" zich wenden tot
"al wat ooit als teeken der godheid in sprakelooze schittering gestraald heeft door de duistere nachten" (Diepenbrock 1950, pp . 151-152) .
Met de reactie van Diepenbrock is de doos van Pandora geopend . In de volgende aflevering van De Kroniek staan Brie bijdragen tegen hem gericht : allereerst is er Tak
die Diepenbrocks heftige taal kalm en met haast cynische vriendelijkheid beantwoordt,
daarnaast de romanci~re Corn~lie Huygens die een emotioneel, met bijbelcitaten gelardeerd
betoog houdt . En afsluitend reageert een heetgebakerde Frederik van Eeden uiterst
venijnig en persoonlijk : Diepenbrock, "een vreemdeling in zijn tijd", heeft een "dwaas" stuk
nummer van

Een fragment van de tweede Bossche wand
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' Voor een meer uitgebreide beschduwing over het
Kroniekdebat vgl .
Rietbergen 1997,
pp . 33-43 ; nog
steeds bijzonder
scherp is Brandt
Corstius 1941,
pp . 263-275

geschreven, waarachter "de diepste ontaarding, de echt satanische begoocheling, de
gevaarlijkste waan" schuilt, omdat hij behoort tot hen die "voor den somberen glans van het
middeneeuwsch katholicisme" buigen, hen die "prevelen van vroomheid en gemeenschapszin, en ons leeren [. . .] alles to verachten wat van de menigte is, en het onrecht, de blindheid
en de verdrukking to gedoogen ter wille van uiterlijken praal" (Van Eeden 1896, p . 191) .
De belangrijkste standpunten zijn dan in het debat naar voren gekomen . In de volgende
atleveringen van De Kroniek zullen onder anderen nog de wijsgeer J .D . Bierens de Haan en
Lodewijk van Deyssel volgen die zich, de laatste enigszins verwrongen, geheel bij
Diepenbrock aansluiten ; de schilder Jan Veth en de jonge toneel- en kunstcriticus Jan Kalff
nemen de reactie van Van Eeden op de korrel en Frank van der Goes wijdt ten slotte nog
enige socialistisch-theoretische geschriften aan de kwestie .'
Het zogeheten Kroniekdebat wordt vaak als een politieke discussie gezien - in socialistische kringen spreekt men wel van "de polemiek der polemieken" . De medewerkers aan De
Kroniek trekken naar aanleiding van deze discussie hun conclusie : "Onmogelijk in dezen
strijd niet to kiezen", zei Diepenbrock al . (Diepenbrock 1950, p . 151) De Kroniek, voorheen
verenigd door het gezamelijke ideaal van gemeenschapskunst, splitst zich nu in twee kampen . De gemeenschapskunst blijft uitgangspunt maar vindt zijn grondslag in twee radicaal
verschillende grondslagen : Walter Thys spreekt van de tegenstelling "mystiek contra socialisme" (Thys 1955, p . 157) en Verwey spreekt in zijn gelijknamige essay van de keuze tussen
'yolk en katholicisme' (Verwey 1896). Nog in 1896 meldt Corn~lie Huygens zich aan bij de
dan nog onbeduidende Sociaal-democratische Arbeiderspartij (S .D .A .P), waarvan Van der
Goes in 1 894 als partijtheoreticus tot de oprichters behoorde . De dichters Henriette Roland
Hoist-Van der Schalk en Herman Goiter treden in 1 897 toe . In 1 898 gaat Van Eeden met cooperatie 'Walden' zijn ethisch-communistische avontuur aan en uiteindelijk treedt een jaar later
ook Tak toe tot de sociaal-democraten . De Kroniek begint steeds meer zijn socialistische
gezicht to tonen totdat het vanaf 1900 een platform wordt voor socialisten zoals F .M . Wibaut .
Ook de gemeenschapskunst van Diepenbrock cum suis is na het debat niet verdwenen .
Op 26 november 1896 vindt in het stadhuis van 's-Hertogenbosch de overdraging van de
tweede Bossche wandschildering van Antoon Derkinderen plaats : eerder al, op 1 augustus
dat jaar, was ze in het Amsterdamse Arti voor de eerste maal aan het publiek getoond . Het
werk is to beschouwen als de eerste belangrijke manifestatie van het katholiek-mystieke ideaal dat Diepenbrock in De Kroniek zo vurig had verdedigd . De Bossche katholiek Derkinderen,
goede vriend van Diepenbrock, probeerde in dit werk naar eigen zeggen "een bevestiging"
to geven "van een geestelijk goed, dat [ . . .] tot het onvergankelijkste zal behooren van wat
menschen zich verwienren" (geciteerd in Hoekstra 1980, p . 47) . Voor de eerste keer - de in
1 892 voltooide eerste Bossche wand van Derkinderen trok in zijn gematigde beeldentaal nog
niet de uiterste consequentie uit de ideeen die aan dit werk ten grondslag lagen - werd cultuurminnend Nederland geconfronteerd met de uitwerking van de denkbeelden die
Diepenbrock propageerde .
Door Derkinderens toenmalige leerling PH . van Moerkerken werd de tweede Bossche
wand later treffend omschreven als afbeeldend "de figuren van Heiligen, streng en voornaam, onder de spitsbogen eener Gothische kathedraal, niet als levende wezens met kloppend bloed, maar als verzinnelijkte zielstoestanden" (Dumaar [1911], p . 7) . De schildering
wordt gekenmerkt door scherpe lijnen en felle kleuren, de figuren door een stiff- en
strakheid ; perspectief ontbreekt ; de afbeeldingen zijn allegorisch en abstract. Het werk heeft
als overkoepelende thema's de kathedraal en de harmonie van de arbeid . Er zijn sterke gelijkenissen met middeleeuwse miniaturen en Byzantijnse mozaieken .
Gecultiveerde barbaren
Diepenbrock schreef naar aanleiding van de tweede Bossche wand een artikel in De Kroniek
van 6 September
1896 om de bedoelingen van Derkinderen to verwoorden en het belang van
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diens streven to benadrukken . Derkinderen zelf noemde de opmerkingen van Diepenbrock
over de stand van de Nederlandse schilderkunst "rack" en was met het stuk "heel blij"
(Diepenbrock 1967, p . 454) . Het gaat dan ook geenszins to ver om in het artikel van
Diepenbrock de programmatische begeleiding van het kunstwerk van Derkinderen to zien .
Om een goed beeld to krijgen van de katholieke tak van de gemeenschapskunst, neemt deze
tekst een cruciale positie in, die deze voor Diepenbrock heldere en kernachtige tekst
overigens onterecht nauwelijks in de secundaire literatuur over de gemeenschapskunst toebedeeld gekregen heeft .
In 'De nieuwe wandschildering van Derkinderen' kijkt Diepenbrock met bewondering naar
de "schoone" wijze waarop Derkinderen hulde aan 's-Hertogenbosch heeft gebracht door de
kwaliteit van diens oeuvre in het algemeen en door het ontwerp van dit nieuwe werk in het
bijzonder, "door de gedachte en de liefde" die de kunstenaar erin heeft uitgesproken .
Volgens Diepenbrock kan de nieuwe wand op twee manieren worden vergeleken met de
oude wand : ten eerste met betrekking tot de Nederlandse schilderkunst van dat moment en
ten tweede in relatie tot de ontwikkeling die de Europese kunst in de negentiende eeuw heeft
doorgemaakt . (Diepenbrock 1950, p . 157)
De "moderne Hollandse landschapschilderkunst", zo gaat Diepenbrock op zijn eerste punt
in, vindt haar oorsprong enerzijds in de zeventiende-eeuwse Nederlandse pictura en anderzijds, en dit is de grootste invloed, in de moderne Franse kunst . Diepenbrock noemt dit "een
verbinding van Germaansche gemoeds-eenzaamheid en Gallisch modernisme" . De eerste van
deze fadoren bezat weliswaar een zekere "afgeronde klaarheid en bucolische liefelijkheid",
maar nu is er nog slechts sprake van een "absoluut-individualistisch karakter" : "Het lyrische
pathos nu is hier de bewegende kracht, het is de triomf van het uiterst individualisme, het is
de absolute souvereiniteit van het individu, van het subject, tegenover het object, tegenover
de natuur." (Ibidem, p . 159) En de Franse schilderkunst, de tweede factor in het ontstaan van
de moderne Nederlandse kunst, is als erfgenaam van de romantiek een reactie op het classicisme en dus niet minder individualistisch .
AI zegt Diepenbrock het niet met zoveel woorden ; achter deze "moderne Hollandsche
landschapschilderkunst" gaat ongetwijfeld de Haagse School schuil . Later in het artikel worden nog de namen van Bosboom en Mans genoemd . Johannes Bosboom was inderdaad een
vroege vertegenwoordiger van de Nederlandse variant op het impressionisme . En welke van
de gebroeders Mans Diepenbrock ook heeft bedoeld, zij waren alledrie op zijn minst verwant
aan deze stroming . Wat de Tachtigers waren voor de literatuur, was de Haagse School voor
de schilderkunst. Vijftien jaar eerder dan de literaire beweging ping zij al uit van het expressief-poeticale principe : de toeschouwer diende to worden meegesleept in de schoonheidsbeweging van de kunstenaar. Het resultaat hiervan was dan ook de stemmingskunst bij
uitstek, waar kleurgebruik, met name in het weergeven van lucht en licht, het juis to
uitdrukkingsmiddel leverde . Het was volgens Diepenbrock een toentertijd juiste kunstopvatting, omdat het lange tijd nodig was om "tegenover de afzichtelijkheid van het alles hier to
lande beheersende utilitarisme", van het liberate, scientistische rationalisme, "de leer van de
kunst om de kunst to prediken" (ibidem, pp . 159-160), maar deze visie zou uiteindelijk een
fiche blijken : "want wat anders is het ontwijfelbare symptoom der decadence dan in de schilderkunst de materie om de materie, het woord om het woord in de litteratuur, het timbre om
het timbre in de muziek?" (Ibidem, p . 160) In dit citaat bestempelt Diepenbrock expliciet de
kunst van de Haagse School en de Tachtigers tot decadente kunst, tot fart pour fart, tot
kunst om de kunst . Van Halsema heeft uitgebreid laten zien hoe het principe van de decadentie een radioactieve tennisbal was die de literatoren van Negentig, en met name
Diepenbrock, elkaar beurtelings toesloegen . (Zie Van Halsema 1994, passim)
Voor Diepenbrock is van een decadente uitgangspositie absoluut geen sprake bij
Derkinderen . Weliswaar zijn in vroegere werken van Derkinderen als De Processie in de
Amsterdamse Begijnhofkerk (1888) en de eerste Bossche wand nog elementen van de
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moderne Nederlandse schilderkunst herkenbaar - en dus van de decadentie -, maar toch is
hier al duidelijk, aldus Diepenbrock, "het streven zichtbaar om het pittoreske aan het monumentale, het detail aan het geheel, de kleur aan de idee ten offer to brengen" (Diepenbrock
1950, p . 159) . Weer schermt Diepenbrock hier met de terminologie der decadence door to
zinspelen op een bekend citaat van de Franse literator Paul Bourget, een van de bekendste
decadenten .'
De ontwikkeling die Derkinderen in de vier jaar tussen de eerste en de tweede Bossche
wand heeft doorgemaakt, is volgens Diepenbrock de volgende : "de wending uit de pathos
naar den ritus, uit de emotie naar de contemplatie, van het lyrische naar het liturgische, uit
de muziek der kleuren naar de muziek der geometrale verhoudingen" (ibidem, p . 157) . De
lyriek, het pathos van de Tachtigers, de "allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie" van Kloos is Derkinderen ontstegen ; hij kiest niet voor het ontbindende van de
decadentie, maar voor de contemplatie, het geometrale, kortom : het synthetiserende,
opbouwende, het gezonde .
De uitkomst van dit streven van Derkinderen is nu to zien in de tweede Bossche
wand . Vandaar dat men hierin tevergeefs zal zoeken naar de bekoring der kleuren, die
het publiek in de impressionistische schilderwerken zo waardeert . Bovendien,
vervolgt Diepenbrock, staat de moderne schilderkunst in Nederland, die, evenals de
zeventiende-eeuwse schilderkunst, een product is van de Renaissance (en van de
De iudrak pan Derkiaderen's Maarschllderiug op des heeren Lo~elt's gcmoed,

i" k den
=Die oogen dot heiligen doers mu" denken by . asn Roodkap'e'a
~
grootmoeder of Leigenq
wolf : •Grootmoeder, was heb je groote oogen !"
~Waarom moeten al die maagden zoo precies eender worden voorgesteld, viak achler elkaar,
of naast elkaar ? •t Is als het kinderspellettje met dubbel genomen speelkaarton ; valt er een ow,
dan vallen ze alien
'Mar
dat ik den lezer bidden wag, hij vorme zijn oordeel vooral niet near ,mjn
persoonlgk oordeel ."
A . C. LOIFELT in het J'ie Erica r . r!. 1)ai.
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reformatie4), vijandig tegenover de theologie en mystiek die de basis vormen van
Derkinderens werk .
Met deze twee grondslagen - theologie en mystiek - staat Derkinderen volgens
Diepenbrock misschien niet in de ontwikkelingen van de Nederlandse schilderkunst maar wel
volledig in de ontwikkeling die de Europese cultuur op dat moment doormaakt, namelijk de
herleving van het middeleeuws gedachtegoed . De invloed die de schilder heeft ondergaan is
die van de "Gallo-Germaansche schare van archeologen, architeden en dichters, waartoe
Lassus, Viollet-le-Duc, Didron, Dom Gu~ranger en nog vele anderen behoorden en die bij ons
langen tijd slechts door Cuypers en Alberdingk Thijm gerepresenteerd werd" (ibidem,
p . 160) . Door enerzijds het negatieve verband tussen de tweede wand en de moderne
Nederlandse schilderkunst en anderzijds de beinvloeding van Derkinderen door de middeleeuwse cultuur zijn de critici volgens Diepenbrock van mening dat de kunstenaar "buiten het
leven " staat en zijn werk niet de "ideen van dezen tijd" weergeeft . Diepenbrock noemt deze
kritiek een dwaling :

4

Diepenbrock

beschouwde de coalitie van jodendom
en protestantisme
als de vijand van het
katholicisme . Vgl .
Rooijackers 2000,
pp . 16-26, aldaar
p . 21 .

omdat hei ons zelfs nog ontbreekt aan hei eerste besef dat wij iederen schijn van
opbouwende, opvoedende en /evenkweekende ideen missen, dat wij, met andere
woorden, meet of minder op enke/e punten gecultiveerde barbaren zijn en decadenien van ooze bloeiende voorouders, omdat onze voorvaderen Binds bijna tweehonderd jaar voor winzucht, zoowe/ materieel als spiritueel, de diepere beginse/en
eener aestheiisch-moreel-wijsgerige beschaving hebben prijsgegeven voor rijkdom
en ge/eerdheid, en - om een Wagneriaansch symbool to gebruiken - de liefde verZaakt voor het Goud . (Ibidem, p . 158)
Diepenbrock is van mening dat zijn tijd een achterliggende idee of gedachte mist . Als erfenis van de Middeleeuwen waren deze wel aanwezig, maar ze zijn rond 1700 (het begin van
de Verlichting) opgeofferd aan de vooruitgang . Hier herkennen we de idealen van J .A.
Alberdingk Thijm en John Ruskin die in de Renaissance en de Verlichting de teloorgang van
de eenheidsgedachte zagen die de Middeleeuwen zo bezielde . En wat in deze tijd ontbreekt kan onmogelijk door Derkinderen in zijn kunst worden uitgedrukt . Wat niets is, kan
niets worden .
Daartegenover herkent Diepenbrock in de tweede wand een "mogelijke wedergeboorte
van het monumentale leven", zoals dat de middeleeuwse samenleving van "onze bloeiende
voorouders" kenmerkte . Daarom is het werk gemeenschapskunst : kunst "niet stechts voor
maar ook door de gemeenschap" (ibidem, p . 158) en Derkinderen die als kunstenaar "door
de hand der gemeenschap kan spreken tot de geest der gemeenschap" . Voor Diepenbrock
is het doel van de tweede Bossche wand "sacra secernere profanis", de scheiding van het
gewijde en het ongewijde . Dit is niet alleen in religieuze betekenis bedoeld, maar ook in meet
algemene zin, als het verlangen "naar regeneratie en regeling der machten van het stoffelijke en geestelijke leven, die niet enkel op de veredeling der ambachten van zegenbrengende invloed zal zijn, maar ook de 'welgeordenden arbeid' voorbereiden zal waarin het
'geloof der gemeente' zich kan openbaren" (ibidem, p . 160) .
Een verdediging van Derkinderens streven betekende voor Diepenbrock een stellingname
tegen de in zijn tijd atom aanwezige decadentie . Kunstenaars als Derkinderen (en hijzelfl
trachtten de maatschappij weer terug to brengen naar haar grondslag, "het Christendom
wat voor Europa altijd de eenige bron der ethiek zal kunnen zijn" (Diepenbrock 1970, p . 259260) . Maar hoe waren de readies, nu de culturele gelederen na het louter theoretische
Kroniekdebat gepolariseerd waren, op de nieuwe schildering van Derkinderen? Was de
concrete realisatie van de abstracte ideeen van Derkinderen en Diepenbrock in staat om dat
to bereiken wat ze zich ten doel gesteld had, namelijk : spreekt de wandschildering tot de
gemeenschap en, misschien wet belangrijker, komt zij ook voort uit de gemeenschap?
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Jan Veth
belangnjk mede-

werker van De
Kroniek en trouw
verdediger van

Gemeenschapskuns
t, klimt in de pen

om to ageren tegen
de vorm waarin
deze kritiek gegoten is . Zee Veth
1896a, p . 255 .

6 Ver9eli1'k X.

1896,

p . 271 .

Naast deze 9oede

raad voor Loffelt en
de zijnen heeft 'X .'
nog een scherpe
constatering, die -

ook tegenwoordig al to vaak uit het
oog wordt verloren
als het gaat over

gemeenschapskunst .
De Bossche kathedraal, het symbool
van het middel-

eeuws gemeenschapsleven, is oor-

spronkelijk als bedevaartkerk gebouwd .
De titel kathedraal i s
pas in de zestiende
eeuw, en dan voor
korte tijd, verkregen, alvorens deze
in de negentiende
eeuw voorgoed
mocht worden

gebruikt . Dit felt
doet volgens de

schrijver echter niets
of aan het grote
belang van de
wandschildering .

(X . 1896, p . 271)
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Symbolieke attributen van Roodkapje
Voordat het artikel van Diepenbrock was verschenen, leverde de kunstcriticus A .C . Loffelt in
Het Nieuws van de Dag van 3 augustus 1896 al ongezouten commentaar op Derkinderens
werk . Loffelt vindt het werk eenvoudigweg "leelijk" : "Waarom al dat onhandige peuterwerk
zonder geest of bloed, waarvan Raphael en de Renaissance ons gelukkig verlost hebben, weer
van de kloostervlieringen voor den dag gehaald?" De zeven heiligen die het grootste deel van
de wandschildering in beslag nemen, zijn volgens hem dermate uitdrukkingsloos en onhandig afgebeeld dat zelfs de tekeningen op speelkaarten van meer artisticiteit getuigen . Hun
starende, holle blikken doen hem denken aan het sprookje van Roodkapje : "'Grootmoeder,
wat heb je groote oogen! "' (Een tekenaar van De Amsterdammer wees er twee weken later
overigens op dat loffelt zich bij zijn vergelijkingen wel bijzonder sterk had laten leiden door
reminiscenties aan zijn kinderkamer . (Zie afbeelding))5 Daarnaast heeft Loffelt kritiek op het
felt dat hij als een "niet-ingewijde in de symboliek of de mystiek" niet kan aanvoelen wat met
het werk wordt bedoeld . Toekomstige bezoekers van de tentoonstelling raadt hij aan om zich
eerst to verdiepen in "nude kloostergeschriften en gothieke dierbaarheden", opdat de betekenis van bepaalde figuren en hun attributen ook hun niet vreemd blijft . (Loffelt 1896a)
In het bouwkundig weekblad De Opmerker verschijnt op 15 augustus een anoniem
hoofdartikel waarvan alle schijn uitgaat dat het eveneens van de hand van Loffelt isb en
waarin hij nogmaals zijn kritiek benadrukt en deze op aanmerkelijk ernstigere toon uitdiept .
De schrijver zegt niet to willen ontkennen dat er aan het ontstaan van de schildering een
enorme voorbereiding is voorafgegaan, maar dit alles leidt niet onvermijdelijk tot iets
"schoons" . Bovendien constateert Loffelt dat Derkinderens grote hoeveelheid studie en denkwerk reeds in Alberdingk Thijms Heilige Linie terug to vinden is . Het werk van Derkinderen
dat in Arti werd gepresenteerd als hoge kunst, is al decennia to zien in door Cuypers gebouwde of gerestaureerde katholieke kerken en oogst daar behalve onder enige katholieken
weinig waardering . ([Loffelt] 1896b, p . 259) Wat to zeggen, aldus Loffelt, van een
negentiende-eeuws kunstproduct,
dat niet genoien kan worden, zonder zich in de 13e eeuw terug to denken? leder
waar kunstwerk moet de uiting zijn van den geest des tijds, die hei zag ontstaan ; de
schildering van den heer Derkinderen voldoet niet aan dit vereischte en daarom zal
het nageslacht er niets in zien dan een archeologische aardigheid, een mislukte
poging om in 7896 to willen denken en voelen als in 1200 . (Ibidem, p . 261)
Kern van het verwijt van Loffelt is dus dat deze kunst slechts voor ingewijden is - een ernstig
verwijt aan kunst die pretendeert dbbr en v86r de gemeenschap to zijn - en verder hamert
hij in zijn beide kritieken op de al to archaische neigingen die het werk kenmerken en die elke
modernisering achter zich hebben gelaten .
Loffelt krijgt naar aanleiding van zijn stuk in De Opmerker wel enige kritiek to verduren .
De Opmerker plaatst een week later een ingezonden stuk van ene 'X .' die meent : "Wie den
schilder naar de hoogvlakte [der verledene eeuwen] niet volgen kan of wil, blijve liever thuis
dan dat hij, in de vlakte der alledaagschheid staande, zou spreken en oordeelen over dingen,
die hem verborgen
(X . 1896, p . 271) Maar Loffelt krijgt eveneens bijval . In een reactie
op het artikel van Diepenbrock over de wandschildering in De Kroniek, wijst een anonieme
commentator in De Opmerker van 12 September erop dat de gemeenschap van Diepenbrock
een andere is dan bijvoorbeeld de socialisten bedoelen als zij over gemeenschapskunst spreken . De samenleving in zijn geheel wordt niet door het streven van de geestverwanten
Diepenbrock en Derkinderen aangesproken ; alleen katholieken kunnen het waarderen, zoals
ook de betekenis van de wand alleen in deze kringen duidelijk zal zijn . Het ideaal van een
volledige terugkeer naar de middeleeuwse cultuur is to belachelijk om to slagen, zo meent
deze anonieme commentator. ([Anoniem] 1896, pp . 291-292)
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Hokjesappreciatie
Het blijft echter niet bij de relativerende opmerkingen van Loffelt . Enkele andere belangrijke
punten van kritiek op Derkinderen en Diepenbrock zijn to vinden in het oktobernummer
van De Nieuwe Gids. Delang, oftewel de prozaist Jan Hofker die achter dit pseudoniem
schuilgaat, had Diepenbrock enige dagen voor het verschijnen van De Nieuwe Gids schriftelijk op de hoogte gebracht van het tegen hem geschreven stuk, met 'Vrijheid' als titel en
onderwerp . In zijn brief geeft hij de essentie van het artikel gedeeltelijk weer :

Er wordt daarin 9esproken van eene alledaa9sche schoonheid, omdat door haar
bestaan de kunstenaars wier streven het is die schoonheid individueel weertegeven
eene rechtmati9e- bli'vende
plaats kril'9en, en er wordt daarin 9ewezen op het
l
gerin9e verband tusschen de gemeenschap en de kunst- omdat ik vind- dat alle we g
naar de vri'heid leidt en in dit universeele streven want de vriiheid is een streven
alle gemeenschaP stuk is als een atavisme en zich verliezende is .
DiePenbrock 1967, p .452
Hofkers bezwaar tegen de katholieke gemeenschapskunst is primair de gebondenheid van de
kunstenaar. Er is sprake van "ingehouene lyriek" . De kunstenaar wordt bij zijn schepping
beperkt door de herinnering aan de geschiedenis en door de wens van historische nauwkeurigheid, "dit alles in schijn het verleden to openen" . Een vrije, individuele kunst is to alien tijde
to verkiezen boven een gemeenschapskunst, die volgens Hofker op dat moment niet eens
realiseerbaar is . Bij dit laatste wijst hij op het naar zijn gevoel hoogst merkwaardige verschijnsel dat de wandschildering in Amsterdam is onthuld . Besteld voor het Bossche stadhuis,
met de Bossche geschiedenis als thema, en in de vorm van gemeenschapskunst en dus in
principe uit de wensen van de Bossche gemeenschap ontstaan, is het werk gedegradeerd
tot een curiosum door het niet ook in 's-Hertogenbosch tentoon to stellen . De band met
de Bossche gemeenschap is, als die al bestond, hierdoor verloren gegaan . (Delang 1896,
pp . 110-111)
Hofker betwijfelt dan ook of deze gemeenschapskunst wel "eene behoefte is des harten",
een behoefte van de hele gemeenschap, of dat ze "alleenlijk cerebraal bestaat", dus als
behoefte van de kunstenaar. Hierbij roept hij de oprnerking over de koele ontvangst van de
wandschildering in Diepenbrocks eigen artikel in herinnering . Deze betoogde immers dat
de ontstane "disharmonie tusschen streven en werkelijkheid" van het werk Derkinderen niet

Alphons
Diepenbrock
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kwalijk mag worden genomen . De implicatie van deze uitspraak is dan volgens Hofker dat de
oorzaak to zoeken moet zijn "in den slechten geest der gemeenschap", die het werk niet wil
of (nog) niet kan waarderen . (Ibidem, p . 110) Waartoe dan nog gepoogd deze kunst to
maken?
Hiermee komen we aan een ander belangrijk verwijt dat Hofker in zijn artikel aan de schrijver van 'De nieuwe wandschildering van Derkinderen' maakt . Diepenbrock noemt het werk
van Derkinderen van grote schoonheid, maar hij spreekt erover op een wijze die niet ter zake
doet. Hij behandelt uitgebreid de gemeenschapskunst van Derkinderen en diens hoge bedoelingen, maar hij laat de "schilder" daarin volledig buiten beschouwing ; de kwaliteit van de
schildering op zich blijft onbesproken . Deze schijnbare fixatie op gemeenschapskunst en de
idee is een onwenselijke "hokjes-appreciatie", waardoor Derkinderen als denker wel tot
zijn recht komt, maar die ten koste gaat van de integriteit van Derkinderen als schilder . Alle
ideeen erachter ten spijt, gaat het ten slotte toch om de indruk die de wandschildering maakt .
Een gedegen theoretische fundering van een kunstwerk kan geen garantie zijn voor de uiteindelijke onomstotelijke kwaliteit ervan . (Ibidem, pp . 109-110)
En bovendien, zegt Hofker : "Wie zal nu niet mede beweren, dat voor den heer Diepenbrock
de uiterlijke verschijning der dingen in al haar alledaagschheid eene leelijke, vervelende
geschiedenis is?" (Ibidem, p . 109) Schuilt achter de hogere ideeenwereld van Diepenbrock niet
een heimelijke afkeer van de dagelijkse realiteit? Een typische vraag voor Hofker, wiens sensitivistische sympathieen een voorkeur inhielden voor de zintuiglijke werkelijkheid . e
Zoo Roomsch als maar wezen kan
Wie de ontvangst van Derkinderens tweede Bossche wand doorneemt, kan het niet ontgaan
dat welhaast iedere commentator zijn aarzelingen heeft . Vooral de middeleeuwse inslag in
het werk en de rooms-katholieke achtergrond worden gehekeld . Ontzag dat langzaam overging in afkeer en haat, zo omschrijft Jaap Koenen zelfs zijn mening over de tweede wand .
In De Te/egraaf van 3 oktober 1 896 vraagt deze journalist zich of in hoeverre Derkinderens
levensopvatting, zoals die ook in zijn werk tot uiting komt, kan worden gedeeld . Bij velen,
antwoordt Koenen, zal deze alleen weerzin opwekken, want wellicht is de schilder niet meer
de trouwe volgeling van de kerk uit zijn jeugd, "zijn opvattingen en zijn kunst zijn zoo
Roomsch als maar wezen kan" . En, omdat Derkinderen middeleeuws en rooms volgens
Koenen voor hetzelfde houdt, zal dit het einde betekenen van het waanidee dat een grotere
"liefde voor de middeleeuwen ons terug zou voeren naar de Kerk" (K . 1896) . 9
Zelfs van katholieke zijde weerklinkt kritiek . In het katholieke Utrechtse dagblad Het
Centrum stelt ene 'W.' vast dat de betekenis van Derkinderens nieuwe werk in de "idle", de
"diepzinnige gedachte" moet worden gezocht. Maar dit is voor 'W.' niet voldoende : "ik verlang niet alleen to mediteeren, maar ook to zien waar iets to aanschouwen wordt gegeven" .
De kwaliteiten die men normaal gesproken in een schilderwerk zoekt - kleur, tekening en uitvoering - zijn hier aan de constructie ondergeschikt gemaakt . Het werktuig van de kunstenaar, een "bouwmeester-schilder", was hier niet het penseel, maar de passer en de liniaal .
Derkinderen heeft zijn formule om schilderkunst en architectuur to willen combineren zo ver
doorgevoerd dat er nu sprake is van droge wiskunde die de instindieve kunstenaarsnatuur
verstikt . Vandaar dat "verrukking" de toeschouwer vreemd blijft . Ook de katholieke W .
ondergaat niet de louterende werking die de wandschildering beoogt to hebben . (W. 1896)
En wat to zeggen van het Bossche publiek voor wie toch de kunst van Derkinderen was
bedoeld? Vonden zij het werk geslaagd? Volgens een goede vriend van Diepenbrock, de
advocaat Andrew de Graaf, vinden de Bosschenaren het werk "abominabel-lelijk" . Niemand
voelt sympathie voor het werk, behalve Diepenbrock, die het overigens "verkeerd begrijpt"
volgens De Graaf . (Geciteerd in Trapman 1984, p . 237)
En dan is er nog Jan Veth die als eerste met een reactie op het werk van Derkinderen
kwam ; zijn hoofdartikel prijkt daags na de opening van de wandschildering in het
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Amsterdamse Arti op de voorkant van De Kroniek . Het stuk kan niet anders dan reeds vbbr
de officiele onthulling geschreven zijn, maar als vriend van Derkinderen was Veth ongetwijfeld al bekend met het werk . Bij Derkinderen, aldus Veth, is Been spoor van de twijfels en de
oververfijning die het denken van zijn tijd kenmerken ; door zijn idealisme kent hij Been van
deze zwakheden . Hij wordt gesterkt door een "geloof in de konstruktieve schoonheid van het

middeneeuwsche leven, waarop een "komende ideate gemeenschap" gebaseerd zal zijn .
Vandaar dat het thema van zijn nieuwe werk is : "Het ideaal van 's levens eenheid naar den
geest der kerkbouwers" (Veth 1896, p . 245) . De lof van Veth is allerminst bevreemdend . Als
verwoed verdediger van gemeenschapskunst had hij eerder al een juichende bespreking
gewijd aan de eerste Bossche wand van Derkinderen . (Veth 1892)
Maar voorzichtig laat Veth toch enige terughoudendheid ten opzichte van het werk
doorschemeren . Weliswaar geeft Derkinderens streven op zich vertrouwen in de toekomst,
maar zal het bereiken ervan toch niet worden gehinderd door een gebrek aan inzicht in de
eigen tijd? Moet er bij een "gezonde gemeenschapskunst" niet alleen sprake zijn van kunst
gemaakt vbbr, maar ook afkomstig uit de gemeenschap; en is, in het verlengde van het vorige, een "duurzame veredeling den ambachten" wet mogelijk als deze van bovenaf wordt
opgelegd en niet vanuit de gemeenschap zelf komt? (Ibidem, pp . 245-246) Nog sterker komt
Veths twijfel naar voren in een brief aan Diepenbrock, die zijn artikel ten beoordeling aan de
schilder had toegezonden : kan Derkinderen wet voldoen aan de hoge verplichtingen die
gemeenschapskunst met zich meebrengt? Dreigt niet het gevaar van "armoede en steriliteit"
nu de tweede wand stilistisch zo goed als volledig losstaat van zijn voorganger? Bovendien,
waarom kan iemand "wien de middeneeuwsche begripswereld als een gesloten tuin is, hier
niet zeggen [ . . .] wat goed is en wat niet goed"? (Diepenbrock 1967, p . 445) En op het
moment dat Veth deze vragen stelt, dreigt hij de fundering onder de kunst van Derkinderen
weg to slaan .
Zonder een Broom van andere sferen
Te archaisch, to cerebraal en to rooms : Bat zijn de Brie voornaamste elementen die in bijna
elke kritiek in meer of mindere mate zijn terug to vinden . Hoe kan een ideaal Bat nog slechts
voor een klein gedeelte van de gemeenschap acceptabel is, ooit pretenderen gemeenschapskunst to zijn? Hoe kan een werk Bat zijn ideele wortels in de Middeleeuwen heeft, voor deze
tijd nog zijn geldigheid bewaren? Verwey noemde in zijn essay 'Volk en katholicisme' het streven van Diepenbrock terecht "de Broom van een aristocratisch en intellectueel katholicisme"
(Verwey 1896, p . 96) .W. Arond~us drukt het nog sterker uit : hij spreekt over Derkinderens
werk als "Ik-genieting met Wij-glazuur" (geciteerd bij Bank & Van Buuren 2000, p . 168) . Het
ideaal van Diepenbrock en Derkinderen is ronduit elitair : de kunstenaar wit een werk scheppen "van een mystische verrukking, een gelukzalige vervoering en op een hoogte van
contemplatie, een hartstochtlooze innigheid" waarbij de "geheele menschheid in adoratie
ten aarde geslagen" is (Diepenbrock 1950, p . 120) . En hoe kan een man als Derkinderen
gemeenschapskunst scheppen als hij zelf van mening is Bat voor iemand als Jan Hofker "ndch
als idee, nOch als arbeid" de tweede wand toegankelijk is? Hoewel : "zeker wet n~ enige

voorbereiding" . . . (Diepenbrock 1967, p . 454)
Tachtig distantieerde zich radicaal van de uitputtingsslag van de moderniteit, van het scientistische erg ook atheistische rationalisme van de Verlichting, van de gezapig-liberate 'voortgang-is-vooruitgangsideeen' van de Gesellschah en trok zich in haar ivoren toren terug . De
band met de Gemeinschaft wend vervolgens door de Negentigers hersteld door een gemeenschapsideaal to verkondigen Bat ofwel in hoge mate de utopische trekken kreeg van een socialistische heilstaat, ofwel een terugkeer betekende naar de tijd waarin een "homophone visie
des levens" (Diepenbrock 1950, p . 21) alle gelederen van de maatschappij bezielde : de
Middeleeuwen . Maar idealen laten zich lastig inpassen in de werkelijkheid . Socialisten als
Goner en Henriette Roland Hoist raakten gaandeweg steeds meer vervreemd van de sociale
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frappante overeen-

komsten van de
Tweede wand met
de muurversieringen
in de San Marco :
"Dit speet mij wel .
Ik geloof dat Toon

daar niet goed aan
gedaan heeft, ik

wist 't niet voordat
ik dat zag, dat de
beschuldiging van
imitatie zoo

gegrond was"
(Diepenbrock 1967,
p . 488) .

'Z Ver9eliJj k bi1jvoor-

beeld deze uitlating
in een artikel uit
1900 : "Wie de
schone traditie niet
liefheeft die aan
onze vaderen ons

verbindt, hij zal
geen levenskrachtige kunstwerken voortbrengen .
Wij hebben niet na
to volgen, slaafs en
begnploos ; maar,

door denzelfden
hooger strevenden
geest bezield als van
we in vroeger olden
en in andere aardstreken monumentale kunst voort-

brachten, verder to
bouwen op wat ons

als schoon en goed
en waar is overgele-

verd ." (Van
Moerkerken 1900,
p . 491) .
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realiteit en ook de Ne9enti9ers die hun InspIratie niet
uit de toekomst haalden
maar uit het verleden uit
de traditie van mYstiek en
Christendom- za9en zich
9 econfronteerd met een
werkeliJjkheid die niet ontvankeliJ'k bleek om hun
ideeen op een vruchtbare
manier to verwerken .
Met name DiePenbrock
is zich de onwerkeliJ'kheid
van zijn idealen na de
eeuwwisselin9 in sti19ende mate 9aan realiseren . 0p 14 1anuari 1904
schri1'ft Diepenbrock aan
Derkinderen :
'Wat mi'1
eeni9szins verdriet dat is to
zien hoe ml1len wl1d onze

9edachten uit elkaar zijn en
dat ik niet weet wat treuri9er is de onwerkell1kheid

4

d

van J'ouw idealen of de
9eheele afwezi9held van
ideaal sic] biJ ' miJ' ." Wat
Diepenbrock Derkinderen
Antoon Derkinderen door Jan Veth
verwiJt, is dat hi1j "de
'moderniteit' ' in zijn kunst
verzaakt en hi1j waarschuwt hem "voor de archaeolo9ie en to 9roote liefde voor het oude" .
Kunst moet aansluitin9 biJ' de tiJ'd hebben wil het een dam kunnen bouwen te9en "de overstroomin9" en de "Gotterdammerun9 onzer 'idealen"' . Diepenbrock ziet in dat zijn positie
als kunstenaar een "tra9ische" is - "de tra9ische levensopvattin9 zou daarin bestaan het nuttelooze daarvan to weten en toch moedi9 door to stri1jden" - en beseft dat hun beider katholieke kunst 9een toekomst heeft .
Diepenbrock 1974, pp . 170-172
De ontwikkelin9 die Diep enbrock doormaakt is in de roman Gi'sbert en Ada van R H . van
Moerkerken 1877-1951 tot onderwerp 9emaakt . Van Moerkerken was in 1896 een aantal
maanden een leerlln9 van Antoon Derkinderen en werkte onder andere mee aan de versienn9en bl1 de uit9ave van Diepenbrocks muzikale magnum opus de zo9enaamde Missa in die
festo . De ideeen van Diepenbrock en Derkinderen hebben hem diep9aand beinvloed zoals
met name uit zijn toneelstuk Modron 1902 bliJjkt en uit uitlatin9en in arti.kelen van zijn hand
,z
rond 1900 . In de sterk autobio9 rafische roman Gi1 sbert en Ada 1911 9aat Van Moerkerken
voor het eerst ronduit de confrontatie aan met de idealen van zijn leermeester .
De 1jon9e GiJjsbert komt op het atelier van de "meester" , zoals de naamloze schilder consequent in de roman wordt aan9eduid en absorbeert dieP onder de indruk van liens leefen werkwi1jze, 9ulzi9 zijn denkbeelden . Zo meent Gi1'sbert van de moderne kunst : "Hier was
9een 9roei meer, zooals de historie der kunsten in den gang der eeuwen wees . En daarom
vluchtte Gi1'sbert to 9reti9er naar den macho9er tiJd, toen alle kunstvakken ter 9emeenschappeli1'ke vereerin9 opto9en en elk voor zich zelf toch de verwonderli1'kste bloeisels had
voort9ebracht" naar de " plechtstati9e middeleeuwen, wier haast bovenaardsche fi9uren
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vreemd waren aan al de ijdelheid der kunst van den jongsten tijd" (Dumaar [1911] dl . I,
pp . 23-25) . Maar naarmate Gijsbert ouder, wijzer en ervarener wordt, ziet hij steeds meer in
dat kunst zijn inspiratie in de moderne tijd zelf dient to vinden . De grote "demonische" stad
Parijs, die hij eerst nog angstvallig ontvluchtte, blijkt hem nu plots "een der schoonste
openbaringen van het menschenleven, de gelijke, de meerdere wellicht, van de heerschende
centra der oudheid" (ibidem, dl . II, p . 34-35) . Uiteindelijk laat Van Moerkerken zijn hoofdpersoon rechtstreeks zich uitspreken tegen het ideaal van Derkinderen en last hij hem kiezen
voor. . . een naar het socialisme neigend realisme!
Het was een openbarin9 van de p racht der levende werkeli'kheid
. . . van het veell
9esmade realisme- dat hi'l'arenlan9
niet begrep en had! . . . Hi"
l
l voelde nu de verheven
waarde dezer kunst die niet de vormen stYleerde in eendrachtige samenwerkin 9
met andere niet het levee als heilig zag, niet de vroomsten der schepselen uitkoos
en hen in de ver9 eesteli'king
hues wezen beeldde-' maar die de din9en liefhad zonJ
der een Broom van andere sferen rond hen to weven ; die niet 9oden en heili9en o P
aarde bracht- maar de aarde aanschouwde als verg oddeli'kt van schoonheid .
Ibidem dl . II, p . 162
Ook aan dit gemoderniseerde ideaal kan Van Moerkerken niet blijven geloven . In zijn
imposante romancyclus De gedachte der tijden (1918-1924) is de gemoderniseerde gemeenschapskunst van Gijsbert en Ada vervangen door het geloof in een quasi-hegeliaanse
ontwikkeling van de wereld, maar ook hier is de alles relativerende ironie een spelbreker .
Professor Merel die zijn pantheistische ideeen in een parabel verkondigt, hoort niet hoe in de
collegezaal "de enige aanwezige gaapte" . Hij loopt weg en de cyclus eindigt : "Misschien . . .
was het beter geweest als ook zijn woorden verwaaid waren met die koude wind in de
eenzame avond." (Van Moerkerken 1948, p . 564) Ook de leerling begint zijn idealen to
verliezen .
Martin1 Vermast is historicus en studeerde dit jaar aan de Katholieke Universiteit Ni'me9en
of op een
l
scriptie over Alphons Diepenbrock als cultuurcriticus . Patrick Rooijackers is student Nederlands en redacteur van Vooys.
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fan ~Ylibbefeeu~,

BiJ ' de vakgroeP Nederlands van de Universiteit Utrecht kun
J'e natuurli1'k gewoon overda9 (in volti1'd) Nederlands studeren . Maar in Utrecht kan het ook 's avonds (in deeltiJ'd) . Het
studiepro9ramma biedt studenten een brede oPleidin9 in de
neerlandistiek met onderdelen vanuit de taalkunde, de letterkunde en de communicatiekunde . Daarbi1' komt een
9root deel van het Nederlandse cultuurgoed aan bad, van
middeleeuwen tot multi-media . Na een brede basisopleidin 9
kiezen studenten uit een 9root aantal specialisatiemo9eli1'kheden . Maar de vakgroep verzor9t niet alleen de re9uliere
opleidin9 Nederlands. Er zi1'n oak mo9eli1'kheden voor bi1'voorbeeld contractonderwi1's, wederkerend onderwi1's en
contractonderzoek .
Wie CONTRACTONDERWIJS vol9t, kan uit het bestaande
aanbod zelf de colleges kiezen die aansluiten bij' de eigen
interesse zoals Inleidin9 communicatiekunde, Publiek9ericht
schrijven, Proza- en Poezie-analyse, Inleidin9 in de Middelnederlandse letterkunde . Deelnemers schuiven in de colle9ebanken aan bij ' studenten .

en

WEDERKEREND ONDERWIJS is bedoeld voor of9estudeerden van de vak9roep . De cursussen ziJ'n sours speciaal voor
alumni ontwikkeld (PAO-cursussen zoals Genderstudies in de
neerlandistiek), sPecialisaties, zoals RePresentaties van Zuideli'k
Afrika, Vrouwen en 9eletterdheid, Interculturele commul
nicatie.
Medewerkers van de vakgroep doen ook re9elmati g
CONTRACTONDERZOEK voor bedri1'ven en instellin9en .
Daarbi] wordt bijvoorbeeld advies uitgebracht over het verbeteren van de communicatie in organisaties .
Informatie en documentatiemateriaal over de Utrechtse
opleidin9 Nederlands en over andere activiteiten van de yakgroep Nederlands is verkri19' baar bij' Alex de 1ager,
telefoon 030-2536530 .
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Zonder rechten,
als een hond
De morele strekking van Disgrace

'Een 9ewaPende filosofe', zo noemt David Lurie, hoofdPersoon in Coetzees roman Disgrace, zi1jn
dochter LucY. Zi1' weet echter dat een waPen haar niet kan beschermen te9en eventuele indrin9ers, en ook David zal dat ervaren . Heeft Coetzee een Politiek-correcte roman 9eschreven over
de no9 steeds moeizame verhoudin9 tussen blank en zwart, of moet de lezer het zelf uitzoeken?
De critici zi1jn het er niet over eens . Saskia Pieterse Iaat zien hoe dat komt .
Saskia Pieterse

'1 am determined to be a good mother, David.
A good mother and a good person . You should
try to be a good person too.'
'1 suspect it is too late for me . I'm just an old
lag serving out my sentence . But you go ahead.
You are well on the way.'
A good person . Not a bad resolution to make,
in dark times.
(Coetree 1999, p . 216)

Deze dialoog tussen een vader en dochter is afkomstig
uit het laatste hoofdstuk van Disgrace, de met de
Booker Prize bekroonde roman van de Zuid-Afrikaanse
auteur J .M . Coetzee . The old lag, serving out his sentence, is professor David Lurie . Hij tuimelt van de ZuidAfrikaanse maatschappelijke ladder en eindigt bij zijn
dochter op het platteland . Zij heeft zich bewust teruggetrokken uit de stad en het wereldse even . Hun
beider positie blijkt zeer kwetsbaar - ze zijn blanke
buitenstaanders in een zwarte plattelandsgemeenschap . De lessen die vader en dochter uit hun
nederige positie trekken (of juist weigeren to trekken)
is in het verhaal een terugkerend onderwerp van
discussie en bepaalt de intrige .
Is dit nu een roman over moraal, of met een
moraal? Veel recensenten hebben zich geen pijn
willen doen aan de ethische speldenprikken in het verhaal en houden het bij het roemen van de weergaloze
stijl, de strakke vorm en de 'gelaagdheid' van de
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roman . Zij die zich wel wagen aan een refledie over
de morele strekking, komen tot zeer verschillende
inzichten . Ik wil in dit artikel laten zien waardoor dat
komt .
Politiek hypercorrecte standpuntbepaling
Jacq Vogelaar ziet het in zijn bijdrage aan het Coetzeenummer van Bzzlletin allemaal niet zo moeilijk .
Coetzee heeft volgens hem eenvoudigweg een
allegorie geschreven .

Coetzee heeft zich tot een explicietheid /aten
verleiden die dicht bij een politiek hypercorrecte
standpuntbepaling komt. De dochter is de nieuwe pionierende vrouw, verbonden met de
aarde, bereid een bondgenootschap met de
zwarten aan to gaan die de baas geworden
zijn . Ze is door zwarten verkrachi, maar ziet de
vernedering als achterstallige schuld, zodat ze
zelfs bereid is de vrucht van die overwe/diging
to dragen . Vrouwen, zwarten, dieren vertegenwoordigen zwijgend de toekomst van een land
waar de rol van de paternalistische man is uitgespeeld. De hoog/eraar letterkunde (. . .] vertegenwoordigt in de roman de b/anke man, een
romantische cultuur, de bevoogdende vader, de
were/d van de stad, en zelfs, hoewe/ de man
amper vijftig is, aftakeling en ouderdom .
(Vogelaar 2000, p . 24)

Die 'blanke man', 'bevoogdende vader' en 'hoogleraar letterkunde' is dus David Lurie, docent aan een
Kaapse Hogeschool . De professor leidt in Kaapstad
een kaal leven, zijn driften en ambities heeft hij in
duidelijke hokjes opgeborgen . Het gaat mis als werk
en liefde zich met elkaar vermengen . Een kortstondige seksuele relatie met een jonge studente maakt
zijn positie als docent onhoudbaar. Als de relatie
ontspoort klaagt zij hem aan bij een commissie tegen
discriminatie en seksuele intimidatie . Hij erkent schuld,
maar weigert halsstarrig de commissie verder in zijn
ziel to laten roeren . Dat is olie op het vuur en zijn
ontslag is al snel een feit.
David besluit tijdelijk naar het platteland to trekken,
naar zijn (bewust) alleenstaande dochter Lucy . Zij heeft
daar een hondenkennel en een klein stukje boerenland, ook is ze actief in de dierenbescherming .
Alhoewel hij haar dierenliefde en esoterische instelling
nogal bespottelijk vindt, gaat hij bij haar vriendin in
een dierenkliniek werken . Zijn leven komt in een rustiger vaarwater.
Maar dan wordt hij opnieuw uit 'Gods genade'
gestoten . Drie zwarte mannen overvallen Lucy in haar
huffs . David wordt tijdens de overval in brand gestoken
en vervolgens in de we opgesloten . Ondertussen zijn
de mannen bij zijn dochter, en David is machteloos .
Lucy en David overleven de aanval, Lucy is verkracht .
Ze raakt in verwachting en besluit het kind to houden .
Ze trouwt met iemand die overduidelijk connecties
heeft met haar verkrachters; de2e man belooft haar
voortaan to beschermen . Ze blijft op haar boerderij
woven . David speelt in haar leven nauwelijks nog
enige rol van betekenis . Op haar radicale beslissingen
heeft hij Been enkele invloed kunnen uitoefenen .
Vogelaar beargumenteert in zijn reactie helaas niet
waarom hij meent dat deze dochter en vader iets
vertegenwoordigen, en ook niet waarom dat dan
toekomsUvrouw/zwarten/platteland/dier versus verleden/man/blanWstad/cultuur zou zijn . Zelfs al zou je
een dergelijke symbolische waarde aan David en Lucy
toekennen, dan vergeet Vogelaar nog dat de
toekomst die 'zwarten, dieren en vrouwen' tegemoet
gaan, in de roman wordt voorgesteld als een aaneenschakeling van onverschiltigheid, barbarij en vernedering . Zo hypercorrect is het allemaal niet .
Bovendien heeft Vogelaar absoluut ongelijk als hij
over Lucy zegt : "Ze is door zwarten verkracht, maar
ziet de vernedering als achterstallige schuld, zodat
ze zelfs bereid is de vrucht van die overweldiging to
dragen ." Het is juist David die telkens denkt dat zijn
dochter voor de geschiedenis in het stof wil kruipen .

Zij benadrukt juist dat het echte even niets met
abstracte concepten als 'geschiedenis' en 'schuld' to
schaften heeft .
David vraagt haar bijvoorbeeld waarom ze haar verkrachters niet bij de politie heeft aangegeven : "Then
help me . Is it some form of private salvation you are
trying to work out? Do you hope you can expiate the
crimes of the past by suffering in the present?"
(Coetzee 1999, p . 112) Zij antwoordt dan zeer stellig :
"You keep misreading me . Guilt and salvation are
abstractions . 1 don't act in terms of abstractions . Until
you make an effort to see that, I can't help you ."
(Ibidem, mijn cursivering, SP)
Een vergelijkbare dialoog ontspint zich over de
vraag waarom Lucy op de boerderij wit blijven :
'Be sensible, Lucy. Things have changed. We
can't just pick up where we left off.'
'Why not?'
'Because it's not a good idea . Because it's not
safe.'
'It was never safe, and it's not an idea, good or
bad.
I'm not going back for the sake of an idea . I'm just
going back .' (Ibidem, mijn cursivering, SP)
Lucy weigert halsstarrig haar lot to historiseren . Zij wit
de overval niet tot een publieke kwestie maken .
'You want to know why I have not laid a particular charge with the police . 1 will tell you, as
long as you agree not to raise the subject again .
The reason is that as far as 1 am concerned,
what happened to me is a purely private matter.
In another time, in another place it might be
held to be a public matter. But in this place, at
this time, it is not. It is my business, mine
alone .'
'This place being what?'
'This place being South Africa .' (Ibidem)
De gedachtegang van Lucy is maar moeilijk to begrijpen . Haar keuzes stellen ons voor raadsels . Waarom
gaat ze niet weg na de verkrachting? Waarom doet ze
geen aangifte? Coetzee geeft geen commentaar .
Disgrace is een personale roman ; we zitten aan de blik
van David Lurie vastgeklonken . Uitspraken van personages worden niet expliciet geironiseerd, vertellerscommentaar ontbreekt nagenoeg geheel, en David
komt niet tot een bijzonder inzicht in de motieven van
zijn dochter.
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De 'exillicietheid' en 'morele hYpercorrecte standpuntbepalin9 ' die Vo9elaar zo er9ert, is miJj dus niet op9evallen . Salman Rushdie ook niet . Rushdie stoort zich in
zi1jn column op het Internet zeer aan de afwezigheld
van morele vin9erwi1j zin9en :
When a writer's created beings lack understanding, it becomes the writer's task to provide
the reader with the insight lacked by the characters . If he does not his work will not shine a
light upon darkness- but merely become a part
of the darkness it describes . This alas, is the
weakness of Disgrace . It doesn't- finally, shed
enough new light on the news .
Rushdie 2000
Rushdie poneert hier met 9rote overtui9in9 een
poeticale opvattin9 die het hart van een auteur
van ne9entiende-eeuws idealistische damesromans
speller doet kloppen . De vraa9 is wat een schri1jver
van boeiend proza ermee aanmoet . GodziJjdank
wordt er over Jozef K . Madame BovarY en Osewoudt
niet verteld dat ze hun situatie verkeerd inschatten dat er no9 vele we9en uit de ellende zi1jn .
Een schri1'ver maakt literatuur. 9een psYchiatrisch
behandelpIan .
Een ver9eliJ'kin9 tussen Disgrace en bijvoorbeeld
Madame BovarY is uiteraard niet eerli1'k . Madame
Bovary, Jozef K en Osewoudt 9aan kansloos ten onder
in hun droomwereld of droomwerkeliJjkheid maar
komen daarbi1j niet in conflict met reele morele eisen
en wetten . David en LucY kri19en daar wel mee to
maken .
Het is echter een redeneerfout om to denken dat
als er in de roman een morele dimensie aanwezi9 is er
meteen simplistische didactische eisen aan het verhaal
9esteld moeten worden . Coetzee heeft ziJjn task als
schriJ'ver in deze kwestie 1juist zeer 9oed be9repen . Hi'J
bli1'kt in staat om in een verhaal politieke en morele
aspecten to betrekken, zonder daarbi1j de literatuur to
vereenvoudi9en tot het niveau van de morele verhandelin9 of het politieke debat .
One can only be punished and punished
Disgrace is geen allegorie en ook geen idealistische
vertelling, maar wat is het dan? Een realistische roman
over het Zuid-Afrika van na de apartheid wellicht?
Yves van Kempen benadrukt in zijn artikel over
Wachten op de barbaren dat ook Disgrace een product is van verbeeldingskracht, en dus als zodanig
gelezen moet worden .

In de kritieken kregen vooral de grote, aanhoudende problemen die het land nog steeds in
haar greep houden veel aandacht : het explosieve mengsel van bevrijding, ressentiment en zich
doorzetiend geweld . Alsof her hier een socio/ogische sTudie betrof. Het fenomenale aan hei
boek is nu juist dat het woord voor woord literaire verdichting is, dat het spreekT met een verbeeldende kracht die nergens expliciteert maar
daarentegen a/tijd ondermijnt . De lezer die de
roman uit heeft, blijft volslagen gedesorienteerd
achter. Alle gedachten over rechi en onrecht
worden hem van de tong gehaa/d, een condusie /aat zich niei formuleren . Het verhaal kent
geen moraal. (Van Kempen 2000, p . 3)
Om dit punt van Van Kempen to illustreren wil ik laten
zien hoe Coetzee de machine beschri1'ft waarin David
Lurie dole honden last verbranden . Het is een 9edetailleerde en realistische beschri1'vin9 - maar to9eliJ'kertiJ'd is de machine 'De GriJ'nzende Dood' zelf, die in zes
da9en een nieuwe wereld schept .
On his first Monday he left it to them (de arbeiders] To do the incinerating . Rigor Mortis had
stiffened the corpses overnight . The dead legs
caught in the bars of the trolley, and when the
trolley came back from its trip to furnace, the
dog would as often as not come riding back
too, blackened and grinning, smelling of singed
fur, its plastic covering burnt away. After a
while the workmen began to beat the bags
with the backs of their shovel before loading
them, to break the rigid limbs . It was then that
he intervened and took over the job himself.
The incinerator is anthracite-fuelled 1. . .] . It
operates six days of the week, Monday to
Saturday.
On the seventh day it rests .
(Coetzee 1999, p . 145)

Passages krijgen in Disgrace regelmatig op een soortgelijke manier een religieuze dimensie . Van rechttoe
rechtaan realisme is geen sprake .
Rest er dan niets anders dan chaos en ondoorgrondelijkheid? "Het verhaal kent geen moraal", stelt Van
Kempen . Een heldere conclusie, maar helaas zijn er
teveel zaken die daarmee over het hoofd worden
gezien .
Zo zijn, zoals gezegd, 'acceptatie' en 'de lessen
die we leren' terugkerende gespreksondervverpen
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tussen de personages . Als David na de overval op zijn
dochter de (zeer gelovige) vader van de verleide studente bezoekt, hebben de twee vaders het volgende
opmerkelijke gesprek :
The question is not are we sorry? The question
is, what lesson have we learned? The question is,
what are we going to do now that we are sorry?
(. . .] May 1 pronounce the word God in
your hearing? (. . .] The question is, what does
God want from you, besides being very sorry?
(Coetzee 1999, p . 172)
Lurie antwoordt daarop het volgende :
'Normally I would say', he says, 'that after a
certain age one is too old to learn lessons. One
can only be punished and punished . But perhaps that is not true, not always . I wait to see .
(. . .J 1 am sunk into a state of disgrace from
which it will not be easy to lift myself . It is not
a punishment / have refused . I do not murmer
against it. On the contrary, 1 am living it out
from day to day, trying to accept disgrace as
my state of being. Is it enough for God, do you
think, that I live in disgrace without term?'
(Ibidem)
Hij weigert consequent om lessen to leren .
Dochter Lucy probeert met haar situatie in het refine
to komen door deze volledig to aanvaarden, zonder
enige slagen om de arm :
'Yes' I agree, it is humiliating . But perhaps that
is a good point to start from again . Perhaps
that is what / must learn to accept. To start at
ground level. With nothing. Not wit nothing
but . With nothing . No cards, no weapons, no
property, no rights, no dignity.'
'Like a dog.'
'Yes, like a dog.' (Ibidem, p . 205)
Lucy accepteert dat ze niet veel meer is dan een hond .
Dat het hoogmoedig is rechtvaardigheid to eisen : je
mag allang blij zijn dat je kan overleven . Ze strijd ook
niet tegen onrechtvaardigheid, maar tegen achteloosheid . Mensen behandelen honden alsof het dingen
zijn . Tegen die vorm van onverschilligheid (die
uiteraard veel meer aantast dan alleen het leven van
de honden) strijdt ze, het is de morele basis waarop
haar leven is gebouwd .
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Het boek vertelt in eerste instantie het verhaal van
David Lurie, maar zijn rol wordt steeds zwakker. Als de
krijtlijnen van zijn overtuigingen en opinies door de
auteur nagenoeg zijn uitgeveegd, blijft het voornemen van Lucy over : "'I am determined to be a good
mother, David . A good mother and a good person ."
(Ibidem, p . 216)
Saskia Pieterse studeerde Nederlandse taal- en letterkunde
aan de Universiteit Utrecht . Momenteel is ze werkzaam bi'
taleninstituut Babel .
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De bladzijden van
het Hooglied en
revolverpatronen

L'invention de I'autre in Babels Rode ruiterij

'Het andere', het on9edachte, het onvoorstelbare, sPeelt een belan9ri1'ke rol in het werk
van de Franse filosoof Jacques Derrida . Hi1' zoekt en vindt zi1jn hell daarbi1j in exPerimen-

tele Iiteratuur van onder anderen Geor9es Bataille, Maurice Blanchot en Francis Pon9e .
Wilbert Surewaard toont in zi1jn artikel aan dat wilde stilistische exPerimenten niet per
se nodi9 zi1jn om 'het andere' to evoceren, en dat ook een minder exPerimenteel auteur
zoals de Russische schri1'ver Isaak Babel erin slag9t'het andere' to benaderen .
Wilbert Surewaard

Jacques Derrida is een hoogst eigenzinnige, ongrijpbare en vaak onbegrepen filosoof. Hij is vooral bekend
om zijn 'deconstructies' van filosofische teksten .
Deconstructie is de term die wordt gebruikt voor een
bepaalde tegendraadse leesstrategie, waarbij niet
alleen aandacht wordt geschonken aan de hoofdlijnen, -thema's en -motieven van een tekst, maar
juist ook aan datgene wat daarmee in tegenspraak
is . Volgens Derrida bevat elke tekst innerlijke tegenspraken, breuken en aporieen en is dus geen enkel
filosofisch systeem helemaal sluitend . De traditionele
filosofie wekt evenwel de schijn afgeronde, gesloten

systemen to bieden, waarin alles klopt als een bus en
waarin alles is onder to brengen ; knelpunten worden
verbloemd of als irrelevant naar de marge verwezen .
De taal geldt daarbij als een noodzakelijk kwaad dat
nodig is om het denken onder woorden to brengen en
vormt het medium waarmee de plooien worden gladgestreken . In een 'deconstructivistische' lezing wordt
een tekst minutieus uiteengerafeld en de 'verdoezelende werking van de taal' ontmaskerd en worden de
verborgen tegenspraken blootgelegd . Voor Derrida
zijn de knelpunten in metafysische betogen juist een
wezenliJ'k' onderdeel van het denken . Ze tonen aan
dat er meer is lets dat ontsnapt aan het traditionele
denken en het daarmee samenhan9ende taal9ebruik .
Door het ondermi1jnende karakter van Derrida's
deconstructies is hem wel verweten een snort

nihilistische criticaster to zijn, die geen constructieve
bijdrage levert aan de filosofie . Het kritische werk van
Derrida is echter geen doel in zichzelf, maar de noodzakelijke voorwaarde voor het ontwikkelen van 'alternatieve denkwijzen' . Door de gebreken aan to tonen
van het traditionele denken probeert hij een door de
westerse filosofie ongedacht gebied to ontsluiten, een
domein waarin alle houvast, greep en structuur ontbreekt. Hij duidt dit domein van het 'ongedachte' aan
met de term 1'autre ('het andere') of ('impossible. Van
der Sijde formuleert 'het andere' als "datgene wat
ongedacht blijft, datgene wat geen object kan zijn van
een kennend bewustzijn, datgene wat 'er is' maar niet
bevat kan worden, datgene wat ontsnapt aan de
greep van onze concepten" (Van der Sijde 1997, p . 3) .
Dit 'andere' verdient onze aandacht, omdat het - hoe
on9rijpbaar ook - een essentieel deel uitmaakt van
ons menszijn . Een voorbeeld van 'het andere' is het
onbewuste : voor het bewustzijn is het onbewuste
ontoegankelijk, maar ons 'ik' wordt wel door onbewuste driften en wensen geleid . (Ibidem) Het is daarom noodzakelijk om over 'het andere' to spreken,
ondanks het feit dat het per definitie ontsnapt aan de
taal . Derrida noemt de benadering van 'het andere'
('invention de 1'autre . Het is de poging datgene to evoceren wat aan de taal ontsnapt . Deze zoektocht naar
'het andere' ziet hij vooral terug in het werk van experimentele auteurs als Artaud, Mallarm~, Blanchot,
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illustratie Judith van de Graaf

Bataille, Ponge en Joyce, auteurs die voorbij de grenzen van de taal tasten en die het 'onzegbare', 'het
andere' in hun werk 'thematiseren' . De taal wordt bij
deze auteurs op allerlei manieren op de kop gezet ; de
grammaticale structuur van de taal wordt doorbroken, dubbelzinnigheden worden ten volste benut,
verschillen tussen letterlijk en figuurlijk taalgebruik uitgewist en er worden allerlei fratsen met de typografie
uitgehaald . Hierdoor maakt de vertrouwde taal
plaats voor een 'tekstuele chaos', een spel met de
taal, zoals in Finnegans Wake . Derrida acht het slopen
van de vertrouwde orde van de taal een noodzakelijke
voorwaarde om 'het andere' to evoceren .
Derrida's tweesporenbeleid
Derrida's werk is dus ruwweg to zien als een tweesporenbeleid : het bevat enerzijds een kritische component, bestaande uit het deconstrueren van filosofische
teksten, die 'het andere', het marginale, proberen to
verdoezelen . En anderzijds is er de zoektocht naar 'het
andere', de meer creatieve component die Derrida
vooral zoekt en vindt in experimentele literatuur.
Hoewel er in Derrida's opvatting geen strikt onderscheid bestaat tussen verschillende discoursen - hij
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probeert dat onderscheid ook juist to ondermijnen : it
is a key part of Derrida's overall project to break down
the divisions between philosophy and other forms of
writing such as literature" (Sim 1995, p . 104)-, maakt
hij dus wel een impliciet onderscheid tussen het filosofische en het literaire discours door de manier waar
op hij met de respectievelijke teksten omspringt : literaire teksten deconstrueert Derrida namelijk niet .
(Carroll 1987, p . 91 ; Van der Sijde 1997, p . 2)
Literatuur heeft een belangrijke strategische functie in Derrida's 'overall critical project (Carroll 1987,
p . 83). Naar eigen zeggen is het zijn eerste interesse :
"For I have to remind you, somewhat bluntly and simply, that my most constant interest, coming even before my philosophical interest I should say, if this is possible, has been directed towards literature, towards
that writing called literature" (Montefiore 1983,
p . 37). Dit is goed verklaarbaar vanwege het feit dat
literatuur het probleem van de taal op de voorgrond
stelt, in tegenstelling tot de traditionele filosofie, die
de taal als tweederangs behandelt en buitenspel probeert to zetten . Literatuur daarentegen probeert het
talige spel juist maximaal uit to buiten . "'Literature'
can be privileged [ . . .] only because it is the purest

function of the self-dissimulating movement of writing ." (Riddel 1995, p . 229) Derrida beschouwt literatuur dan ook als het meest geschikte medium om 'het
andere' 'op to sporen' . Het onzegbare, "datgene wat
niet betekenisvol gearticuleerd kan worden" (Van der
Sijde 1997, p . 102) wordt in literatuur geevoceerd
door of to zien van een logisch-discursieve orde, door
het to dramatiseren : "literatuur begint misschien daar
waar de schrijfstijl structureel non-thetisch is, waar de
stijl het andere GIs anders wil tonen ." (Van der Sijde
1998, p . 127) Zoals gezegd is Derrida's aandacht
hoofd zakelijk gericht op experimentele literatuur die
stilistisch op de grenzen van leesbaarheid en onleesbaarheid balanceert .
Ik zal me hier op de literaire component richten en
me op de weg van Derrida's !'invention de 1'autre
begeven . Ik wil aantonen dat ook het werk van een
minder experimenteel auteur als de Rus Isaak Babel
to beschouwen is als I'inveniion de I'autre en zo
de canon van Derrida's geliefde, gemarginaliseerde
auteurs oprekken en uitbreiden . l'auire is daarmee dus
letterlijk een ander, namelijk een andere auteur dan de
auteurs met wie Derrida zich voornamelijk bezighoudt . Aan de hand van een analyse van het geweld
en de gruwelen in diens verhalenbundel de Rode ruiterij (1924) zal ik aantonen dat ook in Babels verhalen
sprake is van !'invention de I'autre . Daartoe zal ik analyseren hoe Babel omgaat met de 'double bind' van de
taal, hoe hij de middenweg tussen benoemen en nietbenoemen bewandelt . (Van der Sijde 1997, p . 57) Ik
zal de proc~d~s uiteenrafelen die Babel inzet om de
verschrikkingen weer to geven . Af en toe zullen daarbij ook voorbeelden worden aangehaald uit
Miniaturen, een postume verzameling verhalen die uit
dezelfde tijd stammen als de Rode ruiterij .
Geestelijke verfijning en primitief geweld
De Rode ruiterij bevat korte verhalen over de Russische
revolutie en de burgeroorlog, opgetekend door Babel
(1894-1941), die in 1920 in het Eerste Cavalerieleger
onder generaal Boedjonnyj tegen de Polen streed . De
omschrijving van vertaler Charles B . Timmer in zijn nawoord bij het Verzameld werk van Babel is veelzeggend :
De verhalen uii de cydus Rode ruiierij zijn de
aaniekeningen, de observaties van een joodse
intellectueel to midden van zijn antipoden, de
rode kozakken, en geven de spanningen en
botsingen weer tussen een wereld van oude
tradities en geestelijke verfijning en de wereld
van het primitieve geweld. De wreedheid is hier

geen "klinisch geval ", Been aberraiie van een

psychopaai, maar de dagelijkse handeling van
al/edaagse mensen . Een tegenwicht tegen de
verschrikkingen vindt Babel ze/den in menselijke
noblesse, wijsheid of deernis - hi] vindt die in
zijn verhaa/kunst eerder in de natuur, in de
wereld "die als een weide is in mei, een weiland vol vrouwen en paarden ", en vooral in de
veelvuldige beschrijvingen van de ochtendschemering of het avondrood die hi] in de meeste
verhalen als achtergrond van het gebeuren
gebruikt en in tallow variaties oproept. (. . .] Zo
ziet men dus de myopische schrijver Isaak Babel
"met Ben bril op zijn neus en met de herfst in
zijn ziel" over de slagve/den van Galicie dwa/en
en in zijn geest nauwkeurig de verschrikkingen
optekenen die in de "frambozenrode" zonsondergang plaatsvinden . En het gaat hem daarbij niet om Ben naturalistische beschrijving van
gruwe/en, maar om Ben doorgronding van het
gewe/d, om door Ben "sprong a /a Di Grasso ",
door Ben psycho/ogische schok, onder de /agen
van onmenselijkheid de kern van menselijkheid
to onthu/len. (geciteerd van de achterflap van
de Rode ruiterif)
Uit dit nawoord blijkt al dat het in de Rode ruiterij gaat
om datgene wat de menselijke kaders to buiten gaat,
om het onbevattelijke over de grens van het bevattelijke : spanningen, botsingen, verschrikkingen,
gruwelen . De beschreven (beter : geschreven)' gebeurtenissen betreffen grenservaringen . De verhalen
demonstreren ervaringen en gebeurtenissen van
'Bataillaanse' transgressie : overschrijding van de menselijke mast, die juist de menselijke maat onderstreept .
De verhalen in de Rode ruiterij zijn Been ooggetuigenverslagen met pretenties van historische objectiviteit, ze zijn juist in een esthetische vorm gegoten .
Daarmee wordt de aandacht gevestigd op "the
dichot-omy between history and its aesthetic representation" (Kunow 1997, p . 257) . En de talige vorm is van
essentieel belang voor !'invention de 1'autre. (Van der
Sijde 1998, p . 127) De keuze voor de vorm van het
korte verhaal is al een indicatie waarom Babels verhalen geschikt zijn om 'het andere' to evoceren . Z In een
interview' dat zeer fraai 'Over de creatieve weg van de
schrijver' heet, heeft Babel namelijk zelf gezegd : "In
een brief van Goethe aan Eckermann heb ik eens een
definitie van de novelle gelezen - het verhaal van
be-perkte omvang, het genre, waar ik me het meest in
thuis voel . Zijn definitie van de novelle luidt heel
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eenvoudig : een verhaal over een uitzonderlijke
gebeurtenis ." (Babel 1970, p . 153) (mijn cursivering,
WS) Deze uitzonderlijkheid stelt Babel tegenover de
behandeling van typische verschijnselen in het realisme van Tolstoj . 'Het andere' betreft per definitie
nooit typische, dat wil zeggen : normale zaken, maar
juist datgene wat daaraan ontsnapt . En voor Babel is
het korte verhaal hit genre om het uitzonderlijke to
behandelen .
De aandacht van Babel voor het uitzonderlijke, het
marginale, is dus al to zien als een voorkeur voor
'het andere' ; de beschreven gebeurtenissen in de
Rode ruiterij zijn stuk voor stuk gebeurtenissen in de
marge van de grote historische gebeurtenissen . Niet
de grote veldslagen, het grote, totaliserende verhaal
van de revolutie en haar consequenties staat centraal .
Nee, het gaat om de athterhoedegevechten, het
geruzie, de zinloze moordpartijen . En niet de stereotiepe communistische held speelt daarbij de hoofdrol ;
het gaat in de Rode ruiterij over de outcast, de wreed
aards, deserteurs, paria's, verminkten en oorlogsinvaliden .
Versplinterde tanden en gepoetste laanen
In de Rode ruiterij komt het gruwelijke op verschillende manieren aan het licht . Het specifieke taalgebruik
van Babel vervult hierbij een belangrijke fundie . Niet
het expressieve, bloemrijke taalgebruik op zichzelf dat is niet gruwelijk, maar juist to zien als een vorm
van schoonheid' - maar de wrange combinatie tussen
het kleurrijke taalgebruik en de gruwelijke inhoud
wekt een gevoel van onbehagen . Er is sprake van een
snort 'clash of discourses', er knarst iets, er wringt
iets. Deze 'clash of discourses' heeft bij Babel verschillende verschijningsvormen . Zo worden gewelddaden
in de Rode ruiterij vaak in poetische taal ingekleed :
"Trillend van ongeduld boren de kogels zich in de
aarde . " (p . 51) Vaak gaat het daarbij om beeldspraak,
zoals in de volgende vergelijkingen : "In een tedere
vergetelheid liet het [paard] zijn zinkende hoofd over
de grond glijden, terwijl er twee straaltjes bloed als
twee robijnrode staartriemen over zijn met witte spieren belegde borst liepen" (p . 96) ; "Troenow had die
ochtend al een hoofdwond opgelopen ; hij had een
lap om zijn hoofd gewonden, waar het bloed doorheen sijpelde als regenwater door een hooiberg ."
(p . 107) Ook maakt Babel bij de beschrijving van
geweld vaak gebruik van positief geladen metaforen :
"Gehoorzame branden schoten aan de horizon
omhoog, uit de vuurzee vlogen de zware vogels van
het bombardement op ." (p . 124)
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Vignet voor de Rode Ruiterij

Ook het tegenovergestelde komt voor : positief geladen dingen of gebeurtenissen worden in woorden of
vergelijkingen van dood en verderf, aftakeling en ontbinding weergegeven : "Als een afgeslagen hoofd rolt
een oranje zon tangs de hemel" (p . 7); "Sasjka's
bloeiende lichaam, dat naar het vlees van een pas
geslachte koe rook" (p . 100) ; "[0]p de kruispunten
schommelen de bomen als naakte, op twee benen
rechtop gezette lijken heen en weer" (p . 129) ; De vergelijkingen op zichzelf werken weliswaar niet als een
evocatie van 'het andere', maar ze maken deel uit van
een strategie van 'sublieme schoonheid' in de zin van
Derrida, van schokkende schoonheid . (Van der Sijde
1998, p . 96) De 'positieve' component van de schoonheid en de 'negatieve' component van het sublieme
lopen in de hele bundel in elkaar over. De Rode ruiterij heet niet alleen rood vanwege de Revolutie, maar
ook vanwege het bloed waarvan de verhalen
doortrokken zijn . Zelfs de talloze beschrijvingen van
zonsondergang en avondrood zijn in bloederige
bewoordingen gesteld .
Een derde vorm van 'clash of discourses' is het
direct naast elkaar plaatsen van positief en negatief
geladen elementen of informatie, vaak in ~~n zin :
"Een van zijn kleren beroofd lijk ligt verloren onder
aan de glooiing . En het licht van de maan glijdt over
de twee dode, wijd uiteengespreide benen . " (p . 11);
"Een spoor van bloed trok tangs de wegen voort .
En boven dit spoor van ons vloog het lied mee .'
(p . 148) ; "de bladzijden van het Hooglied en revolverpatronen" (p . 151) . Een fraai voorbeeld vormt ook de
combinatie van heroiek van de Revolutie en gruwelijke
werkelijkheid : "versplinterde tanden" en "gepoetste
laarzen" (p . 104) . Het direct naast elkaar plaatsen van
het positieve en het negatieve zit ook in de voortdurende afwisseling van gruweldaden en lyrische
natuurbeschrijvingen . Tussen de twee polen zit een

open plek, die to zien is als het onbenoembare, 'het
andere' . Er wordt geen poging gedaan de gruwelijke
werkelijkheid direct to presenteren, zij wordt slechts
op wrange wijze geevoceerd .
Niet alleen de bizarre combinatie van expressief idioom en gruwelijke inhoud, ook het andere uiterste
komt voor: de laconieke, understatementachtige loon
bij de weergave van gewelddadige taferelen . Gruwelen worden slechts geregistreerd, er is nauwelijks
emotionele betrokkenheid . Ook dit heeft iets 'clash of
discourse'-achtigs, dal de gruwelijkheid van de werkelijkheid onbenoemd laat : "Hij zat met zijn rug tegen
een boom . Zijn laarzen lagen ver uit elkaar. Zonder zijn
blik van me of to wenden tilde hij voorzichtig zijn
hemd op . Zijn bulk was opengereten, zijn Barmen
kropen tangs zijn knieen en je kon zijn hart zien kloppen ." (p . 53) Opvallend is de achteloosheid; het
geweld schijnt bij het alledaagse leven to horen . Zelfs
in een officieel schrijven komt geweld aan de order

En Timofej Rodionytsj begon liederlijk en godslasterlijk to vloeken en Senjka in zijn gezichi to
slaan en ioen stuurde Semjon Timofejitsj mij
van de binnenp/aats weg, zodat ik U niet
beschrijven kan, lieve mama Jewdokija
Fjodorowna, hoe ze vader hebben afgemaakt
want ze hadden me van de binnenp/aats weggestuurd. (p . 16)
Het afslachten zelf wordt aan de verbeelding van de
lezer overgelaten . Elke vorm van refledie op het
gebeurde zou de impact ervan uithollen . Zo'n afslachting achter gesloten deuren - Bus buiten het zicht van
de verteller om - komt ook voor in 'Avond' : "Alle deuren sloegen met een klap dicht . De politiepost was van
de wereld afgegrendeld . Er viel een stilte . . . Uit de verte
klonk achter een deur het geluid van een onderdrukt
gekrakeel ." (Babel 1970, p . 56) S

Moorden - de mitrailleurwagen - paarden . . .
Nergens in de Rode ruiferij blijkt morele afkeuring
of goedkeuring van het geweld . De oorlogsrealiteit
betekent de overschrijding van de normen van menselijkheid . De 'normale' moraal heeft Been enkele
geldingskracht, behalve in het feit Bat ze met voeten
wordt getreden . Er is geen ruimte voor refledie
of gepsychologiseer. We hebben hier duidelijk to
maken met transgressie, met "excessiviteit, animaliteit,
walging, wansmaak : literatuur moet ook de overtreding zijn van het morele gebod" (Van der Sijde
1998, p . 99) . Moord en verkrachting zijn niets bijzonEen variant op de laconieke loon is het gebruik van ders : "Een mens met hooggestemde principes heeft
eufemismen . In de Rode ruiterij staan allerlei luchtige Been leven bij ons hier, maar verkracht je een dame,
uitdrukkingen voor het doden van mensen, zoals "Het de allereerbaarste dame, Ban zullen de jongens je
op handen dragen . . ." (p . 39). Deze zin had zo uit
waren geen pennelikkers die in die dagen over het
land van de Koeban stoven en op ~~n pas afstand de de mond kunnen komen van een libertijn uit het
zielen van generaals uit hun stoffelijk omhulsel bevrijd- werk van Sade . In het leger heerst een rauwe, primiden" . (p . 66) En : "[hij] gaf als van ouds, op onze tieve cultuur : "de driehoek, waar onze manier van
manier, op onze soldatenmanier, op de manier van leven op is gegrondvest: moorden - de mitrailleurwaNizjni, een nummertje weg om de Pool to bewijzen gen - paarden . . ." (p . 48) Geweld hoort tot de orde
dad ik kon buikspreken ." (p . 79) ; "'lullie hebben toen van de Bag ; mensen worden "en passant gefusilleerd"
dus maar korte metten met de ouwe gemaakt?' 'We (p . 10) . In 'Eskadronskommandant Troenow' vormt de
hebben ons bezondigd . . . " De drie puntjes aan het gewelddadige dood van een Poolse krijgsgevangene
einde zijn veelzeggend ; de lezer mag zich zelf een niet meer Ban een aanleiding, een narratieve schakel,
voorstelling maken van de gewelddaad . Deze eufe- voor de ruzie waar het verhaal om draait :
mismen zijn metaforen die de ware zaak onbenoemd
laten, en aan de verbeelding van de lezer overlaten .
"Wie de kleren passen, die is er geweesi, ik
Nog een slap verder dan de eufemismen (die namezal eens een proef nemen . . . " En de eskadronslijk wel noemen, maar met andere termen) gaat het
kommandant pikte uit de hoop kleren een
gebruik van ellipsen op het niveau van de handeling .
uniformpet met stiksel op en zette die de oude
Er wordt dan alleen op de gruweldaad gezinspeeld :
op het hoofd. "Past!" mompe/de Troenow, een
. . . voor de uitvoering waarvan, " begon de
divisiekommandant ie schrijven ( . . .J, "ik voornoemde Tsjesnokow verantwoordelijk maak, tot
en met de hoogste strafmaat en ik za/ hem zo
nodig ter p/aatse neerknallen, waaraan u niet
hoeft to twijfelen, kameraad Tsjesnokow, daar u
immers niet de eersie maand samen met ml]
aan het front bent. . . " De kommandant van de
zesde divisie zette met een krul zijn handtekening onder hei bevel. (p . 38)
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stap dichierbij tredend, 'die past!' siste hi] en
hi] doorpriemde de hals van de gevangene met
zijn Babel. De nude man viel om, sparte/de nog
wat met zijn benen en uit zijn keel stroomde
een schuimende, koraa/rode beek . Op dat
ogenblik stapte Andrjoesjka Wosmiletow (. . .]
(p . 107-108)

Daarna gaat het verhaal vrolijk verder . Dat er op brute
wijze een mensenleven wordt beeindigd, daar wordt
achteloos overheen gestapt. Nergens een teken van
afschuw, slechts een onderkoelde registratie van de
gebeurtenissen . Ook in het volgende voorbeeld, toch
een stuitend tafereel, is er geen teken van weerzin of
walging :
Toen ik klaar was, knoopte ik mijn broek dicht
en voe/de wat spaiten op mijn hand . Ik knipte
mijn zaklantaarn aan, draaide me om en zag op
de grond het lijk van een Pool liggen, overgoien met mijn urine die hem uii de mond liep,
die tussen zijn tanden was gespeiterd en in zijn
hole oogkassen stond. (p .83)
Dit stemt overeen met het idee dat "[d]e smakeloosheid een snort universele reductie tot animaliteit,
lichamelijkheid, de onderbuik en de genitalien
[bewerkstelligt]" (Van der Sijde 1998, pp . 99-100) .
Het Ekelhafte, het wrede, komt ruimschoots aan bod
in de Rode ruiterij . Zie het excessieve geweld in het
slot van 'De lotgevallen van Matwej Rodionytsj
Pawlitsjenko' :
Maar ik was niet van zins een koge/ aan hem to
spenderen, ik was hem in Been enkel opzicht
een schot verschuldigd, nee, ik sleurde hem
mee naar boven, naar de ontvangkamer. En in
die kamer zat Nadezja Wasiljewna, siapel
krankzinnig, ze liep met een b/anke Babel in de
hand door hei vertrek op en neer en bekeek
zichzelf in de spiegel. En toen ik Nikitinski de
kamer had ingesleurd, toen sne/de Nadezja
Wasiljewna op een leunstoel toe, waarin ze
ging zitten, haar hoofd getooid met een fluwelen kroon, versierd met veren, ze nam kordaat
in de stoe/ p/aats en bracht me met de Babel
een eresa/uut. En toen ben ik die heer van me,
Nikitinski, gaan happen . Een uurlang, of nog
/anger misschien, heb ik hem staan happen
en schoppen en in die tijd heb ik het /even
tot op de bodem gepeild . Kijk, laat ik het zo
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uitdrukken : met een kogel, daarmee kun je je
alleen maar van een mens bevrijden, een schot
- dat is voor hem een genadebetoon, en een
verfoeilijk goedkope oplossing voor mijzelf, met
een kogel raak je de ziel niet en niet de p/ek
waar die zete/i, en niet de manier waarop ze
zich voordoet. Maar ik spaar mezelf niet a/iijd,
het komi wel voor dat ik mijn vijand een uur, of
!anger dan een uur, met mijn voeten in elkaar
trap, omdat ik het /even zo graag doorgronden
wil en hoe hei er bij ons eigenlijk uitziet . . .
(p . 68)
Dit is een geval van transgressie, van overschrijding
van de grens om 'het andere' to benaderen . "[E]n in
die tijd heb ik het leven tot op de bodem gepeild" : in
de grenservaring, de uiterste overschrijding van de
menselijke norm, wordt datgene ervaren dat ver buiten de normale kaders valt .
Voor een zure born en de wereldrevolutie . ..
Babel presenteert nergens de Rode Leger-waarheid .
Hij lijkt daartoe ook Been poging to doen . De verhalen
vallen absoluut niet binnen het socialistisch realisme,
de officiele kunstideologie van de Sovjet-Unie, die
eigenlijk pas vanaf de jaren dertig (dus nadat de Rode
ruiterij gepubliceerd was) haar almacht op de kunsten
uitoefende. Deze ideologie werd omschreven als
een methode van 'waarachtige, historisch-concrete
uitbeelding van de werkelijkheid in haar revolutionaire
ontwikkeling', samengaand met opvoeding der
werkers in de geest van het socialisme ." Van heroisch
idealiserende beschrijving van de socialistische
werkelijkheid is in Babels verhalen Been sprake . De
oorlogsrealiteit is onvoorstelbaar, juist ook in zijn
afschuwelijke banaliteit . Babel roept juist die zaken op
die aan een totaliserend concept ontsnappen, die het
ondermijnen .
De mogelijke conceptuele eenheid wordt in de
Rode ruiterij op verschillende manieren versplinterd .
Onder andere door het 'polyfone' karakter van de verhalenbundel : er komen verschillende personages aan
het woord (joodse vrouwen, priesters, rabbi's, kozakken, Poolse soldaten, verschillende ik-vertellers) . De
verhalen zijn bovendien vaak uit de tweede hand :
binnen een verhaal wordt een verhaal verteld, of er
worden brieven gedicteerd of voorgelezen . Er worden
dus meerdere perspectieven op de werkelijkheid ontwikkeld, waaruit blijkt dat d~ werkelijkheid (van de
Revolutie bijvoorbeeld) niet bestaat - er is Been enkel
overkoepelend en autoritair perspectief .

illustratie Judith van de Graaf

De verhalen hebben een versnipperd karakter ; het zijn
9een of9eronde verhalen in narratieve zin, dat wil
ze99en met een duideli1jk begin, midden en einde . Het
zijn veeleer ruwe en to9eliJ'kertiJ'd 9epoli1'ste schetsen
die een 9evoel van onbeha9en opwekken r onaf9eronde verhalen over toevalli9a voorvallen . Bovendien
sprin9t Babel heel economisch om met de informatie :
Timmer spreekt van "een ri9oureus 'indikkin9sproces' een streven naar concentratie en condenserin9"
Babel 1970, p .8 . Deze schaarse informatieverstrekkin9 werkt hoo9st su99estief en heeft 9rote openheid
tot 9evol9 . De woorden die Babel 9ebruikt zijn to zien
als "het overschot van een onophoudeli1'ke primordiale verwoestin9" Defoort 1996, p .82 .
De '9rote 9eschiedenis' komt in de Rode ruiteri'J
niet expliciet aan de order het draait om de kleine
geschiedenissen', de primitieve menselijke beslommeringen : honger, dorst, wraak, rancune, erekwesties, geruzie om paarden en kleren . De retoriek
van de Revolutie lijkt niet meer dan een vrijbrief voor
amoreel gedrag, een excuus voor bandeloosheid . De
'algemene zaak' blijkt niet meer dan een holle leuze
want in praktiJk 9aat het om banaal ei9enbelan 9
"Met zijn rechterhand trok KoedrJ'a zijn dolk en stak
de oude man omzichti9 flood, om zichzelf niet met

bloed to bespatten ." (p . 81) Het 'grote verhaal', de
totaliserende zingeving, blijkt ook niemand echt to
interesseren : "Ik luisterde, keek om mij heen en vond
de sporen van verwoesting niet zo erg ." (p . 102) En :
"'We hebben de veldtocht verloren,' mompelt
Wolkow en hij snurkt. 'Ja,' zeg ik ." (p . 64) En met die
apathische woorden eindigt het verhaal . De personages lijken niet rouwig om de nederlaag . De veldslagen
zelf worden slechts op 'journalistieke' toon gerapporteerd of worden zelfs helemaal overgeslagen . Er lijkt
in praktijk geen groot en nobel doel . Er is een schril
contrast tussen de grote woorden en de bangle praktijk : "'Erop af, Spirka,' zeg ik, 'ik wil ze toch nog wat
vuil op hun kazuifeltjes smeren . . . Kom, laten we
sneuvelen voor een zure bom en de wereldrevolutie • (p . 77)
Hyperbolie van de wreedheid
Babel bedient zich in de Rode ruiterij van bepaalde
proc~d~s die mijns inziens werken als een evocatie
van 'het andere' : de bizarre combinatie van poetisch
taalgebruik en gruwelijke inhoud, de laconieke toon
in combinatie met de gewelddaden, de eufemismen,
de ellipsen, de gecondenseerde informatieverstrekking, de 'clash of discourses' (tussen subjectief
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poetisch en objectief klinisch idioom, tussen Revolutionaire retoriek met haar grote woorden en de banale werkelijkheid) en de aandacht voor het Eke/ha fte,
het weerzinwekkende, het wrede (Timmer spreekt van
"hyperbolic van de wreedheid" (Babel 1970, p . 13)) .
AI deze proc~d~s creeren in meer of mindere mate een
ruimte, een snort 'espacemenY, een onbenoembare
lege plek in de weergave van de gebeurtenissen, "een
blinde vlek binnen de articulatie" (Van der Sijde 1997,
p . 57) . Ze vormen "een energetische afwezigheid"
(Derrida 1995, p . 125), die als een allusie op 'het
andere' to beschouwen is . b
Babel zet de taal maximaal in om 'het andere' to
evoceren ; Babels metaforen zijn vaak grillig to noemen, ze zijn alleen niet gebaseerd op pure woordassociaties, zoals bijvoorbeeld Batailles spel met 'oeuf' en
'ail' in Histoire de I'cEil, en er wordt ook Been spel
gespeeld met het wit van de bladspiegel, zoals bij
Mallarm~ . Dit lijkt mij ook geen noodzakelijke voorwaarde voor /'invention de 1'autre. Deze 'eis' van
Derrida vind ik blijk geven van blikveldvernauwing . De
in mijn ogen overdreven aandacht voor versplinterde
syntaxis, voor associaties op woordniveau, is niet meer
dan een retorische truc . In de Rode ruiterij is ook volop
versnippering, de verhalen zijn versplintering van
de logisch-causale verhaalstructuur met een
begin-midden-einde a la Aristoteles . Verder zijn de
verschillende 'stemmen' die aan het woord komen, de
'polyfonie', to zien als een versplintering van het
perspectief ; er is namelijk niet ~~n overkoepelend,
eenduidig perspedief op de gebeurtenissen . Je zou
kunnen zeggen dat de verhalen 'disseminerend'
werken, "an irreducible and creative multiplicity"
(Derrida, Positions, p . 62, geciteerd in Frank 1997,
p . 88) bewerkstelligen . De enige syntaxis (de verhaalstruduur is als narratieve syntaxis op to vatten) die
Babel min of meer intact last, is de grammaticale .
De leesbaarheid van Babels teksten is dus niet in
het geding . De vraagtekens zitten niet op het niveau
van de taal, maar op het niveau van de overkoepelende zingeving . De Rode ruiterij bevat Been metaforenketens gebaseerd op gelijkenis op woordniveau, zoals
bij Bataille, waardoor "een metaforisch spel [dat]
geen grondbetekenis [heeft] " ontstaat, zoals Paul
Claes schrijft in het nawoord van Het oog. (Bataille
1995, p . 72) Batailles verhaal is echter ook niet zo
onleesbaar. Evenals Babel schrijft hij in goedlopende
volzinnen . De nadruk op syntadische versnippering
(iets waar ook Jean-Fran4ois Lyotard zich in mijn ogen
aan bezondigt, als hij stelt dat het onvoorstelbare, het
postmoderne sublieme, dat ik hier voor het gemak
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maar even over ~~n kam scheer met 'het andere',
perceptible ( . . .) in the signifier" moet zijn door "the
whole range of available narrative and even stylistic
operators" in de war to schoppen (Lyotard 1984,
p . 340)) getuigt van een kortzichtige visie . Ik zou willen beweren dat niet de "whole range of available
narrative and stylistic operators" overhoop gehaald
hoeft to worden (wat is d~ 'whole range' eigenlijk?),
maar slechts een aantal 'operators', en dan op een
bepaalde wijze, zodat 'het andere' geevoceerd wordt .
Alle narratieve en stilistische middelen aan puin slaan
- mocht dat uberhaupt mogelijk zijn - zou leiden tot
volstrekte onleesbaarheid .
De preoccupatie met de talige vorm betekent een
beperkte zoektocht naar 'het andere' : allerlei teksten
worden op voorhand op stilistische gronden uitgesloten van het vermogen tot ('invention de I'autre . Ik ben
het met Derrida eens dat bepaalde teksten, 'literaire'
teksten, en dan ook nog eens bepaalde literaire teksten, zich beter lenen voor evocatie van 'het andere'
dan andere, maar de eenzijdige nadruk op teksten
waarin de taal tot de uiterste grenzen opgerekt wordt,
dus waarin de vorm het hoogste of het laatste woord
heeft, is mijns inziens een doodlopende weg .
Finnegans Wake is het toppunt van deze aanpak en
met Finnegans Wake zou al het onzegbare gezegd
zijn . Voortgaan op dat traject van de vorm betekent
inlijving van 'het andere' binnen het domein van het
vertrouwde . Variaties op 'het andere' worden daarmee paradoxalerwijze variaties op hetzelfde . Als de
vorm van ('invention de I'autre onveranderd blijft, kom
je 'het andere' juist niet op het spoor. Vernieuwing
veroudert, experiment verwordt tot conventie : "ook
de 'invention de I'autre' ontkomt [ . . .] niet aan de
greep van de traditie ." (Van der Sijde 1997, p . 79) De
'Finnegans Wake-formule' zou zo tot een invention du
meme verworden .
Door constant to hameren op doorbreking van de
grammaticale orde ("een schijnordening [die] geen
recht [doet] aan de grondeloze openheid van het zijn"
(ibidem, p . 83)) word je bovendien zelf slachtoffer van
die order de 'stilistische preoccupatie' is zozeer gericht
tegen die orde, dat je in het hardnekkig en doelbewust willen doorbreken eroan er juist aan ten proof
valt . Ondanks (of wellicht : door) deze kritische kanttekening hoop ik aangetoond to hebben dat Derrida's
concept van 'het andere' een bruikbaar instrument is
om literaire teksten mee to lijf to gaan . Ook die teksten die Derrida zelf op voorhand zou uitsluiten van
/'invention de 1'autre.
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Ik bedoel hier schoonheid als technische term, als to9enhanger van het sublieme .
5

Een variant op de ellips in de handelin9 vormt het verhaal
'De be9raafplasts van Kozin" . De be9raaf- plasts een J'oods
provinciestadJ'e is het verstilde beeld van voorbi1'e 9ruwelen,
een dramatische allusie op de 9eneraties die ziJn uit9emoord . Elke uitle9 of toe- Iichtin9 zou 'het andere' van die
ervanng tenietdoen, Juist door het (tentatief) to benoemen .
6

Een aantal van de door Babel 9ebruikte procedes wordt
ook door Rudi9er Kunow in "'Emotion Recollected in
TranquilitY"? Representin9 the Holocaust in Fiction' behandell . De Holocaust 9eldt als het voorbeeld van 'het andere',
als zinnebeeld van 'het andere' welhaast . Kunow noemt de
procedes 'strate9ies of displacement' : 'the self-conscious
limitation of referentialitY', 'the fra9mentation of human
agency', 'the dislocation of subJ'ectivitY', 'the disfi9uration of
horror throu9h the comic and the 9rotesque' . De esthetische vorm van de Rode rumenI prevaleert boven elke (mo9eliJke) historische waarheid, zoals biJvoor-beeld de lofzan 9
van de Rode waarheid, en boven elke directe weer9ave van
de onvoorstelbare werkeli1kheid .

Notes
beschreven legt (evenals weergeven) het primaat to veel
biJ' de 9ebeurtenissen, biJ' de buitentali9e werkeli1'kheid .
Daarmee zou men voorbiJ9' aan aan het fictio-nele karakter
van de Rode ruitenj . De 9ebeurtenissen kri1'9en 1'uist pas zin
in hun geschreven gedaante . In het vervol9 van het artikel
zal ik deze nuance omwille van de Ieesbaarheid echter niet
volhouden .
Dat ook Kafka voorkomt in Derrida s canon li1'kt me wat
dat betreft 9een toeval ; hi1' is een meester van het korte verhaal .
3

Babel 9of dit interview onder extreem moeilijke omstandi9heden, nameli1jk in 1937, toes de Stalin-terreur op zijn
hoo9st was en iedere 'afwiJ'kende' uitsprack een doodvonnis
kon betekenen . De vra9enstellers probeerden Babel tekens
lad is to bren9en, maar hi1 j wist de 9evaren knap to
op glad
omzeilen door het 9even van dubbelzinni9a (I) antwoorden .
Babel is in mei 1939 t1'dens de laatste terreur9olven van Stalin
uiteindelik
1 toch 9earresteerd ; de omstandi9heden waaronder
hi1' in 1941 stierf zi1jn nooit helemaal op9ehelderd .
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column

Lof van de
W. P. Gerritsen

Waarom zoveel mensen een hartgrondige hekel hebben aan voetnoten, heb ik nooit begrepen . Er zijn er
zelfs die zich niet ontzien de lectuur van een tekst met
voetnoten to vergelijken met een situatie waarbij men
tijdens het liefdesspel telkens wordt onderbroken en
naar beneden moet omdat er gebeld worth .' Maar het
feit is onmiskenbaar : een boek met voetnoten geldt
maar al to gauw als 'onleesbaar' . De felste tegenstanders van voetnoten vindt men onder uitgevers. Die zijn
ervan overtuigd dat een boek, hoe briljant ook, door
de toevoeging van voetnoten totaal onverkoopbaar
wordt. Gewoonlijk beginnen zij met een poging de
auteur ertoe to bewegen al zijn zorgvuldig op de
hoofdtekst afgestemde voetnoten radicaal weg to
latent lukt hun dit niet, dan proberen zij hem onder
het mom van toegeeflijkheid ertoe to verleiden zijn
noten naar een aanhangsel in kleine druk achterin het
boek to verbannen - waarmee de lezer wordt veroordeeld tot een hoogst irriterend heen-en-weer-bladeren
dat een permanente aanslag op de concentratie vormt .
In dit stuk wil ik het opnemen voor deze veelgesmade tekstsoort . Naar mijn mening behoort de voetnoot tot de nuttigste en subtielste onderdelen van het
wetenschappelijke instrumentarium . Ik beroep mij bij
dit pleidooi op twee autoriteiten : Peter RieI3 en
Anthony Grafton .
In zijn Vorsiudien zu einer Theorie der Fu/3note Z
levert de Duitse rechtsgeleerde Peter Rief3 een geestige satire op de rituele gewichtigheid die in bepaalde
typen van Duits wetenschappelijk proza hoogtij viert .
Zo onderscheidt hij een 'empirische' naast een 'dogmatische' en een 'historische' voetnotenleer, in de
stellige verwachting dat eerlang ook een 'filosofie van
de voetnoot' de noodzakelijke wijsgerige grondvesten
zal aanbrengen . De geoefende lezer van wetenschappelijke publicaties herkent zonder moeite de door RieI3
gedefinieerde soorten en subsoorten van voetnoten .
Zo kan men een gevreesde criticus door middel van

een zogenaamde 'wierookvoetnoot' voor zich in
trachten to nemen . De 'kartel-voetnoot' berust op het
principe 'citeer jij mij, dan citeer ik jou' . Met behulp
van een 'voorzichtigheidsvoetnooY kan men een rookgordijn om een bij nader inzien al to stellige uitspraak
in de hoofdtekst leggen .' Rief3' conclusie laat geen
twijfel aan het bestaansrecht van de voetnoot : "Die
fuf3note hat ihren Sinn in sich selbst ."
Een totaal ander boek, al gaat het voor een deel
eveneens over de voetnoten van Duitse geleerden, is
The Footnote, A Curious Hisfory 4 van de Amerikaanse
historicus Anthony Grafton, hoogleraar aan Princeton
University. Grafton, groot kenner van het humanisme
en de geschiedenis van de klassieke filologie, paart
een duizelingwekkende geleerdheid aan een even
trefzekere als lichtvoetige stijl . Op zoek naar de oorsprong van de voetnoot voert hij zijn lezers tangs de
galerijen en door de zalen van een immense bibliotheek naar het model van Borges' 'Bibliotheek van
Babel', waarin al het weten dat de mens Binds de
Oudheid heeft verzameld in perkamenten en lederen
banden staat opgetast . Beginnend bij de voetnootpraktijken van de grote Duitse historicus Leopold von
Ranke (1795-1886) komt hij via een reeks achttiendeen zeventiende-eeuwse geleerden ten slotte uit bij
Pierre Bayle's zeer invloedrijke Dictionnaire historique
et critique, waarvan de eerste druk in 1 697 in
Rotterdam het licht heeft gezien . "The vast pages of
that unlikely best-seller [aldus Grafton in een van zijn
karakteristieke typeringen] offer the reader only a thin
and fragile crust on which to cross the deep, dark
swamp of commentary. " 5 De tekst van Bayle's
Dictionnaire bestaat namelijk voor een aanzienlijk deel
uit voetnoten, en zelfs uit voetnoten bij voetnoten . In
deze noten vindt Grafton de oorsprong en het model
van wat hij aanduidt als de moderne voetnoot, in zijn
dubbele functie van instrument ter documentatie van,
en ter discussie over, een relaas of vertoog .

' Dit overtuigt mi)'

geenszins - in de bedoelde situatie kan men de bet toch afzetten .
t Peter Riel3 Vorstudien zu einer Theorie der Ful3note (J
Berli' nINew York 1983; 23 pp .). Het boek'Je heeft
gediend als relatiegeschenk van de Berlijnse uitgeverij De Gruyter aan haar auteurs en andere relaties . BliJ'kens
de NCC is in geen van de Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken een exemplaar aanwezig . Ik bezit een
fotokopie die mij in januari 1984 is geschonken door mijn betreurde Engelse vriend Leonard Forster .

3 Zeldzaam maar hoogst doeltreffend is de zogenaamde ' Tarnfu(3note , waarin een auteur een fictieve publicatie opvoert om die vervolgens de grond in to boren .
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voetnoot
Waartoe dienen voetnoten? Hun eerste functie is de
lezer ervan to overtuigen dat de schrijver zijn werk
naar behoren heeft verricht, dat wil zeggen : dat
hij zich terdege op de hoogte heeft gesteld van de
stand van zaken betreffende het onderwerp en op
basis daarvan een eigen visie heeft ontwikkeld . Voor
wie min of meer thuis is op het onderhavige terrein
(veel wetenschappelijke boeken worden nu eenmaal
primair voor ingewijden geschreven) vervullen voetnoten een tweede functie : de lezer kan met ~~n oogopslag vaststellen op welke bronnen de schrijver zijn
beweringen grondvest . Voetnoten zijn ook de
geeigende plaats waar een schrijver in discussie
treedt met zijn vakgenoten . Een scala van modaliteiten, van hoffelijk tot kwetsend - van vlijm tot bijl,
van speld tot Babel - staat hem hierbij ter beschikking .
Soms laat hij het bij het vermelden van auteur, titel
en impressum van een geraadpleegde publicatie .
Maar pas op : als hij aan de titelbeschrijving van het
aangehaalde werk een afkorting als 'Vgl .' of 'Cf .'
vooraf laat gaan, begrijpt de goede verstaander dat de
geciteerde vakgenoot een andere mening is toegedaan en dat de schrijver diens opvatting afwijst .
Engelse auteurs zijn gespecialiseerd in dodelijke toevoegingen als 'oddly overestimated' ; hun Duitse collega's houden het gewoonlijk kortaf op 'ganz abwegig'
('totaal verkeerd') ; Fransen kunnen hetzelfde uitdrukken met ~~n veelzeggend woord : 'discutable' .b Onder
de pen van begaafde stilisten kan het gebruik van
voetnoten een artistieke dimensie vertonen, waarbij
de vergelijking met het contrapunt in de muziek zich
opdringt . Er worden twee verhalen verteld . De hoofdtekst geeft een doorlopend relaas, dat het distillaat is
van een langdurig proces van wikken en wegen van
het beschikbare bewijsmateriaal en de bestaande
opvattingen hieromtrent . De noten aan de voet van
de bladzijden vertellen een tweede verhaal, dat gelijk
oploopt met de hoofdtekst, maar daarvan in karakter

geheel verschilt. In deze noten documenteert de schrijver het verloop van zijn onderzoek en de totstandkoming van zijn opvattingen . En als het goed is wijst hij
daarbij ook op de zwakke punten in zijn redeneringen
en gaat hij niet voorbij aan zijn onzekerheden en twijfels .
In de geesteswetenschappen, vooral als het gaat
om historische probleemstellingen, moeten de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek vaak als reconstructies worden beschouwd, als interpretaties die
altijd een subjectief element hebben . Moderne wetenschapsopvattingen beklemtonen het contingente
karakter van het historische relaas . De voetnoot is het
middel bij uitstek om dit contingente aspect bij voortduring in het licht to stellen . Om nog eenmaal Grafton
to parafraseren : slechts het gebruik van voetnoten stelt
historici [of wetenschappelijke publicisten in het algemeen] in staat van hun teksten Been monologen, maar
gesprekken to maken, discussies waaraan zowel
moderne geleerden deelnemen als hun voorgangers
en hun onderwerpen .'
Prof.dr. W.P. Gerritsen doceerde van 1966 tot 2000 middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit Utrecht ; met in9an9
van 2001 bekleedt hi' t de Scali9er-leerstoel aan de Ceidse universiteit, met als opdracht de theorie en de 9eschiedenis van
de filolo9ie .

4 Anthon y Grafton The Footnote A Curious History (Cambridge, Mass . I London 1997) . Vol9ens de 9a9evens
op de keerzijde van het titelblad was al eerder een Duitse vertaling verschenen onder de titel Die tragischen
Ursprunge der deutschen FuBnote (Berlijn 1995). De Franse versie biedt een interessante variant op de Duitse
titel
; Les Origines tragiques de ('erudition : Une histoire de la note en bas de page .
5
Grafton 1997, p . 191 .
6 Ziit'VL')
e (negraon
Gft 19978
. P. .
Grafton 1997, p . 234 .
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Artaud en Beckett :
zoekers naar 'het andere'
Kort 9eleden verscheen Het waarnemend lichaam van Wilma Siccama : een interessant boek over twee
interessante experimentele literatoren, Antonin Artaud en Samuel Beckett . Zi1' weet op fraaie wine
1
aannemeli1'k to maken dat beide auteurs 9efascineerd werden door lichameli1'kheid en zintui9li1'kheid .
Daarbi1' beschouwt zi1' deze auteurs vooral als 'deconstructionisten', als kritische afbrekers van conventionele zekerheden. Nico van der Side
ziet ze vooral als experimentele zoekers en betoo9t dat hun
1
werk een Ian9a Queeste naar 'het andere', het onbekende, het absoluut nieuwe is . Dit stuk is 9een
recensie en
olemiek,
9een
Van der
p 1
Side 9ebruikt het boek van Siccama puur als een sprin9Plank voor
persoonli1'ke impressies over Artaud, Beckett en hun zoektocht naar 'het andere' .
Nico van der

sijde

Antonin Artaud was een ultrasurrealist die droomde
van toneel waarin alle traditionele vormen zouden zi1jn
verpulverd . Deze vernieti9in9 moest ruimte bieden
aan een 9eheel nieuwe werkeli1'kheid . Of beter aan de
oorspronkelijke
werkeli 1jkheid : de werkeli1'kheid die
1
no9 niet door de conventies is bezoedeld . Ons ware
'ik' is 9estolen, kri1'ste Artaud : wi1j weten niet meer wat
'leven' is. Artauds 'theater van de wreedheid' moest
het contact herstellen met het leven zeif in al ziJ'n
on9eremde intensiteit .
Vol9ens Artaud is de werkeliJjkheid een chaotische
stroom van on9eremde oerkrachten . Ook wiJ'zelf zi1'n
in essentie puur irrationeel . Niet het 9eordende
bewustzi1jn is ons ware 'ik', maar het on9eordende
spel van onbewuste driften . Waar Freud ze9t dat het
bewuste vat client to kri19' en op het 'Es' de on9etemde diepzee van het onbewuste r daar roept Artaud o p
tot totale over9ave aan het'Es' . Van waarde is het onbenoembare het on-herhaalbare het louter individuele . Een 'ervarin9' is biJ' Artaud on9eemd intens en
strikt eenmali9 : een eenmali9e hefti9e botsin9 van
driften verlan9ens en impulsen die volstrekt niet in
woorden valt to van9en . Het 'ik' is niets meer clan de
optelsom van der9eli1'ke eenmaliga ervarin9en .
'Denken' in traditionele zin betekent schematiseren
cate9oriseren vastle99en in definities . Maar preties
dat ziet Artaud als een verkrachtin9 van het leven .
'Denken' is voor hem totaal branden van vra9en .
Antwoorden le99en ons to veel vast . 'Ervaren' is voor
hem de complete over9ave aan de 9rilli9a bewee9liJjkheld van het onbewuste fantasma . Artaud haatte elke
1
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to9ica want to9ica verstolt de chaotische stroom van
oerkrachten . Hi1' haatte ook de rationaliteit . Onze rationele blik miskent de vormloze oerkrachten omdat hi'J
de wereld een orde ople9t . Het rationele denken
berooft de wereld van ziJ'n intensiteit, ziJjn complexiteit ,
ziJjn riJ'kdom . Rationaliteit berooft de ervarin9en van al
hun kleur.
Vol9ens Artaud is alles ons ontvreemd : ons denken
voelen roeven tasten zien en ruiken is allemaal
inauthentiek . Zelfs de oorspronkeliJ'ke lichameliJ'kheid
is ons ontstolen . Onze oorspron9 zoekt Artaud in het
'lichaam zonder or9anen', dus een lichaam zonder
mond ton o0 oor, tanden slokdarm maa bulk
enzovoort. Artaud haat de or9anen en zintui9en .
Ten eerste omdat zi1j invloeden van buitenaf toelaten :
door het oor dripgen woorden van anderen binnen die
mi1' afleiden van miJ'n ei9en ik door mi1jn oo9 drin9en
beelden binnen die miJj op onei9enli1jke wiJ'ze beinvloeden . Bovendien ziJ'n de zintui9en zeif to rationeel .
Het oo9 ziet 9een on9eremde oerkrachten maar
9eordende beelden . Kant zei al dat lets in de 9eest
9ewaarwordin9en ordent tot een eenheid . Zintui9J
like
9ewaarwordin9en van biJjvoorbeeld een roos die al
9een exact duplicaat van die roos ziJ'n worden
er9ens' in de 9eest 9eordend ; pas dat maakt het
mo9eliJjk dat wiJ' het 9eordende beeld ervaren van een
roos . Zonder die ordenende werkin9 zouden wijJ
geen roos waarnemen maar een chaos van vormen
9euren en kleuren . Artaud 9eeft de voorkeur aan die
chaos . En dan vooral de chaos van de binnenwereld .
Daarom verlan9t hiJ' naar lichameliJjke ervarin9en die

door geen enkele ordening worden vervreemd . Vaak
spreekt hij over het lichaam als 'zuiver vlees' : vlees zonder geest, zonder medierende zintuigen . Hij verlangt
naar lichamelijke ervaringen van pure intensiteit, van
grenzeloze extase die ongeremd stroomt .
Passakenouti loki esti
Artauds 'theater van de wreedheid' moest de mensheid van alle onderdrukkende rationaliteit bevrijden .
Die 'wreedheid' duidt op het gewelddadige karakter
van de oerkrachten . Vanuit de gangbare moraal bezien
zijn onbewuste verlangens immers vaak 'wreed' .
Bovendien noemt Artaud zijn theater 'wreed' omdat
het breekt met alle bekende vormen en daardoor het

alleruiterste vraagt. In Artauds theater wordt immers
alle houvast aan rationele zekerheden losgelaten .
Overgave aan het onbewuste betekent ook overgave
aan de onzekerheid . Siccama merkt daarnaast terecht
op dat het Franse 'cruaut~' verwijst naar 'cru', wat
rauw' betekent . In zijn theater, en ook in zijn proza en
zijn tekeningen verbeeldt Artaud het driftleven dat nog
'cru' is, nog niet door de rationele blik is vervormd . Hij
doet althans een poging dit to verbeelden, een wanhopige, steeds tekortschietende poging . Maar deze
poging verdient wel respect . In taal worstelt hij met iets
dat aan taal ontsnapt ; in schilderkunst streeft hij naar
iets voorbij de schilderkunst; in het theater ensceneert
hij oerkrachten die zich niet laten ensceneren . En zo
zien we steeds opnieuw het intrigerende drama van de
kunstenaar Artaud die streeft naar het onmogelijke .
Steeds ramt hij als een gek tegen de grenzen van het
genre aan, maar steeds krijgt hij ze niet geheel omver.
Wel slaagt hij erin ons glimpen to bieden van iets 'aan
gene zijde van' die genres .
Maar waarom kiest Artaud die moeizame omweg?
Waarom niet gewoon gestreefd naar spontane overgave aan het driftleven? Het lijkt erop dat Artaud dit als
onmogelijk beschouwt : we zijn zo gecastreerd door
de conventies dat we totaal niet meer tot spontane
overgave in staat zijn . We zijn helaas volstrekt aan onze
zintuigen en onze ratio vastgebonden . Een totale
transformatie is dus vereist . Kennelijk ziet Artaud de
kunst als enige hoop om dit to bereiken . Maar het probleem is dat ook de kunsten door conventies zijn
besmet, waardoor hun bevrijdende potentieel zeer is
verminderd . Artaud zoekt daarom in de kunst naar
mogelijkheden om weer iets van dat bevrijdende
potentieel to herwinnen . Hij schopt tegen de kunstconventies om een opening to bieden naar de 'cruaute' . Alleen weet ook hij niet hoe die 'cruaut~' Bruit ziet .
Ook hij zit in de conventies gevangen, ook zijn 'ik' is

Antonin Artaud in 1932
hem ontstolen . Die spanning zit in heel ziJjn werk : hijJ
vecht te9en de conventies als 9evan9ene van die conventies . Toch weet hiJj aardi9 wat scheuren in die conventies aan to bren9en . Bovendien slag9t hiJ ' erin om
een behoorliJ'ke verwarrin9 to veroorzaken in onze
waarnemin9 . Niet alleen eist Artaud van zichzeif een
9eheel andere inzet als maker, hiJ j eist ook van ziJjn

lezers/kiJ'kersltoeschouwers een andere inzet van hun
waarnemin9svermo9en .
Zo streeft Artaud in ziJjn teksten nadrukkeliJjk naar
het doorbreken van elke to9ische liJ'n . De 9rammatica
ontspoort steeds, zinnen staan vol met neolo9ismen
waarin vaak de meest vreemde betekenissen worden
verknoopt of met betekenisloze klanken . Niet de
9 efixeerde rationele betekenis van de woorden staat
voorop, maar hun klanken en trillin9en die een irrationeel 9ebied in de taal verte9enwoordi9en . Betekenis
appelleert aan de ratio klank niet . Een Artaudfra9ment 9aat als vol9t : "Le mYstere des mYsterds est
daps le verbe et daps le chant . . . . Et pourqoi? Parce
que : passakenouti loki esti I loki est tenudi I koni kropt
to kernipoula I kerni poula ternupti l ton ana diroula I
ton ana douri" . In een 'normale' tekst zou er na 'Et
pourqof?' een verklarin9 zi1jn 9evol9d van het'mYstere
des mYsteres' . Artaud echter bewaart het mYsterie :
betekenis wordt verdreven door klank en ritme, to9ica
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wordt verdreven door betekenisloze zang . De geest
van de lezer raakt ontregeld . Bovendien moet hij meer
zintuigen aanwenden dan anders : Artaud verwacht
dat de lezer deze regels zingt en luistert naar de eigen
tang . Hij verwacht inzet van diens stem en gehoor.
Artaud hoopt dat de lezer al lezend en zingend zich
overgeeft aan redeloos genot .
Helaas verdwijnt de logische betekenis niet geheel:
er staan een paar 'normale' zinnen in die ten dele die
zang ook weer fixeren . Er wordt ons immers wel verteld dat "passakenouti loki esti" (enzovoort) 'iets' to
maken heeft met het mysterie van werkwoord en
zang . Om specifiek dat mysterie gaat het Artaud :
'substantieven' leggen de dingen vast, maar werkwoorden en zang bewaren nog enige beweging . Als
Artaud zijn inleidende zinnen weglaat, heeft hij Been
middel meer our zijn verzet tegen substantieven over
to brengen . Tegelijk echter stolt hij met die zinnen de
beweeglijkheid waarnaar hij streeft . Bovendien liggen
ook betekenisloze klanken enigszins vast als je ze
opschrijft. Kortom, Artaud ontkomt niet aan de door
hem gehate fixatie. Maar dat is ook onmogelijk :
schrift fixeert per definitie . Wel rekt Artaud de grenzen van het genre op : in een fixerend genre als het
schrift geeft hij wel zo vee/ mogelijk de suggestie van
ongetemde beweeglijkheid . 1a, Artaud verliest: hij
overwint niet de taal . Maar hij wint ook : binnen de
grenzen van het genre creeert hij kleine gebiedjes die
tenminste ten dele ontsnappen aan fixerende logica .
Betekenisloze kreten, strepen en inktvlekken
In zijn tekenkunst (fraai besproken door P Th~venin
en J . Derrida in hun Anconin Artaud. Dessins et portraits) ging Artaud eveneens zeer ver. Vaak vermengt
hij allerlei genres : op papier staat geschreven tekst
(een cryptische brief vol raadselachtig klankspel,
notatie van muziek, choreografie van een ballet) met
strepen en inktvlekken erdoor die de tekst onleesbaar
maken, hieroglyfische tekeningen dwars door de tekst
die het raadsel nog vergroten, en vaak zelfs brandgaten in het papier of scheuren in het doek . Alles lijkt
bedoeld om de normale logica van elk medium to
doorbreken, niet alleen door de groteske vermenging
van verschillende media maar ook door het gebruik
van elk medium op zich . De teksten in de tekening
staan vol betekenisloze kreten, strepen, inktvlekken .
De tekeningen zelf zijn vaak portretten (sours zelfportretten), maar dan zonder de heldere vorm van
het normale portret . Vaak bevatten de tekeningen
geen 'voorstelling' maar een grillig spel van kleuren en
kronkelende lijnen waarin geen object to ontdekken
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valt . En als er al een 'gezichY valt to herkennen, dan
nog is dit een gezicht op de rand van de vormeloosheid . Op deze manier tracht Artaud de driften en oerkrachten to verbeelden die schuilgaan achter het
opperolak : niet de homogene eenheid van het gezicht
interesseert hem, maar de heterogene driften die
schuilgaan achter dit gezicht . Zelfs de homogeniteit
van het papier wordt doorbroken doordat Artaud er
brandgaten in aanbrengt. Die brandgaten geven een
idee van de driften van de maker : zijn laaiende verlangen leidt niet alleen tot een chaos op het papier,
maar drijft hem zelfs dwars door dit papier heen .
De wereld der driften valt niet to vangen in een
geschilderde voorstelling, roept Artaud . Hij wil in de
geschilderde voorstelling een wereld roepen die voorbij die voorstelling ligt . De brandgaten getuigen dan
precies van dat verlangen . Artaud wil door alle barri~res heen, dus ook door het papier .
Ook hier is sprake van een aanval op vele zintuigen
tegelijk . Ten eerste een aanval op het oog : in al die lijnen, vlekken en strepen kan het oog peen coherent
beeld herkennen . Ik zei eerder al dat onze geest eenheid aanbrengt in onze zintuiglijke gewaarwordingen .
Precies dat probeert Artaud hier to ontregelen .
Daarnaast appelleert Artauds tekenkunst ook aan het
gehoor en mogelijk aan de stem, want zoals gezegd
'tekenY hij ook notatie van muziek of tekst vol
klankwoorden . In zijn tekeningen streeft Artaud zelf
menging en overschrijding der genres na, en roept hij
zijn 'publiek' op tot een grensoverschrijdende inzet
van de waarnemende vermogens . Hij probeert onze
zintuigen to des-organiseren, our tenminste een
beetje in de buurt to komen van de ongeordende
cruaut~' .
Artaud doorbreekt de normale eenheid en logica
van de geschilderde voorstelling : het geschilderde
beeld is volstrekt chaotisch en zelfs het papier blijft
niet gespaard . Zo wordt in schilderkunst, de kunst van
het gefixeerde beeld, een intensiteit gesuggereerd die
aan die fixatie ontsnapt . Niettemin blijft natuurlijk ook
een tekening van Artaud een gefixeerd beeld . Hij kan
paten branden, genres mengen en vormen doorbreken, maar bewegen zal zijn tekening nooit . lets van de
ontembare beweeglijkheid wordt overgebracht, maar
niet alles . Zijn publiek overschrijdt niet alle zintuiglijke
grenzen : kijkend naar Artauds tekeningen blijf je
toch bepaalde gefixeerde patronen herkennen . Aan
de andere kant blijft het bewonderenswaardig dat
Artaud nog zoveel beweging weet to suggereren in dit
gefixeerde medium . Hij weet de toeschouwer tenminste voor een deel to desorienteren . Zijn streven mislukt

omdat hij de beweeglijkheid niet ten voile weet to verbeelden, maar dwingt toch respect of omdat hij zo'n
eind in de buurt komt .
Woeste dansen en cryptische figuren
Een soortgelijke paradox zit in Artauds toneelwerk en
zijn theorieen over toneel . Hij haatte het traditionele
theater omdat alle leven daaruit geweken was, maar
ook in zijn eigen ensceneringen ontkomt hij er niet aan
het leven to 'doden' . Een mislukking dus, ten dele,
maar ook hier een bewonderenswaardige mislukking .
Artaud haatte het conventionele theater. Acteurs
ontladen zich immers niet : zij herhalen voorgeschreven
woorden en voorgeschreven gebaren . De auteur
heeft de woorden precies vastgelegd, auteur en regisseur hebben bovendien de gebaren, bewegingen en
gelaatsuitdrukkingen gefixeerd . En zo herhaalt de
acteur avond na avond na avond exact hetzelfde : het
kleine beetje eigen spontane 'eigen inbreng' wordt
daardoor ook nog eens gesmoord . Kortom, de intensiteit van het driftleven (en daarmee de intensiteit van
het leven zelf) is gedood op toneel . Vooral het grote
aandeel van taal wekt Artauds woede : al die woorden
die vastleggen wat er wordt gedacht en gevoeld . . . Die
vreselijke eis dat alle handeling ondergeschikt moet
zijn aan een logische verhaallijn . . . De aristotelische eis
van eenheid van tijd, plaats en handeling . . . De eis ook
van een boodschap, een betekenis, een idee . . .
Walgbrakend hief Artaud tegen dit alles de middelvinger op!
Hij wilde dan ook op toneel alle genres doorbreken,
en streefde naar een totaaltheater dat een aanval was
op oog en oor. Woeste dansen werden uitgevoerd, of
balletten waarin de dansers cryptische figuren beschreven in de lucht ; de gelaatsuitdrukkingen van de dansers trokken de aandacht evenals hun gestes, hun
lichaamshoudingen, hun rijkelijk beschilderde maskers,
hun beschilderde gezichten, hun beschilderde
lichamen . Op toneel moesten vele figuren worden uitgebeeld, maar zonder ze to fixeren tot dode vorm :
daarom volgden de figuren elkaar snel op en hadden
zij het karakter van raadselachtige hieroglyfen . Er
moest worden gezongen, gekrijst, geschreeuwd,
gehuild . Bovendien moest er een veelheid zijn aan rijke
decors en veelkleurige lichtbeelden . Kortom : niet een
logische eenheid (zoals in het 'normale' toneel), maar
een irrationele simultaneiteit van beeld, klank en handeling . Een samenspel van cryptisch beeld (waarbij elk
tafereel een veelheid van beeld en beweging moest
bevatten) en klank. Een reeks taferelen met de irrationele rijkdom van de Broom . Geen logica, geen

herkenbare fenomenen : het toneel werd vrijgemaakt
voor de complexiteit van het driftleven . Van de toeschouwers werd bovendien gevraagd om Bit driftleven
van nabij mee to ervaren . 'Normaal' zit het publiek op
veilige afstand to luisteren en to kijken hoe de acteur
zijn voorgeschreven rol uitvoert . Dat is ook de architectuur van het theater : toneel en toeschouwers strikt
gescheiden, het toneeldoek als markering van begin
en eind van de handeling . Maar Artaud wilde deze
normale barri~res neerhalen : het theater moest een
'lieu unique' worden waarin de toeschouwer omringd
werd door het spektakel . Hij wordt daardoor in het
spektakel opgenomen : van toeschouwer wordt hij
deelnemec Hij kijkt niet van buitenaf naar het geensceneerde driftleven, maar ervaart het doordat hij erin
wordt opgenomen .
Je suis 1'ennemi du th~8tre
Siccama staat in Het waarnemend lichaam vrij uitgebreid stil bij Artauds theatervernieuwingen, en ook bij
twee zeer invloedrijke artikelen hierover van Jacques
Derrida : 'la parole souffl~e' en 'Le th~~tre de la cruaute et la cl8ture de la representation' . Zij gaat een eind
mee met Derrida's kritiek, maar besteedt veel meer
aandacht aan theatertechnische details: de opmerkingen hierboven over de architectuur van het theater zijn
bijvoorbeeld bij Derrida niet to vinden .
Derrida's kritiek is kort gezegd Bat Artaud behoorlijk gebonden blijft aan de tradities die hij wit overschrijden . Zo verlangt Artaud ernaar om 'representatie'
en herhaling to vervangen door spontane ontlading . In
het normale toneel herhaalt de auteur als gezegd
woorden van een auteur, en die woorden zelf zijn fixaties waarin het driftleven wordt gedood . 'Ik hou van
jou' op toneel is een representatie van een liefdesgevoel, maar alle intensiteit is Bruit verdwenen . Precies
die intensiteit wil Artaud herwinnen door zijn ensceneringen van zang, Bans, klank, licht, enzovoort. Maar
ja, het blijven ensceneringen . Ook Artaud regisseerde
zijn acteurs : zij leven niet spontaan hun eigen driftleven uit, maar volgen de aanwijzingen van Artaud . Op
toneel zie je geen driften, maar verbeelding van driften . Kortom, pure intensiteit wordt het niet, het blijft
geensceneerde intensiteit . Weliswaar is Bat nog altijd
stukken intenser Ban het 'normale' theater, maar
Artaud kan niet alle conventies van het traditionele
theater overvvinnen . Bovendien komt hij niet los van
conventionele definities van het 'ik' . Hij haat alle
gedachten van traditionele dichters en denkers, Bus
ook het romantische ideaal van Ben autonoom 'ik' .
Maar toch gaat Bit protest van precies zo'n ideaal uit :
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Artaud bruit immers dat de 'cruaut~' zijn oorspronkelijke 'ik' is waarvan hij door voze conventies is
vervreemd . Dat 'oorspronkelijke ik' is toch behoorlijk
in de traditie van de romantiek . Bovendien haat hij
zoals gezegd onze zintuigen omdat ze invloeden van
buitenaf laten binnenkomen . Het 'lichaam zonder
organen' moet bij Artaud autarkisch zijn, autonoom,
totaal ondoordringbaar voor elke externe invloed . Ook
dat ik-ideaal is behoorlijk conventioneel .
Derrida bewondert wel de wijze waarop Artaud
naar de grenzen van het denkbare streeft . Aan traditionele denkmodellen ontkomt Artaud niet, maar hij
geeft wel bij benadering een indruk van dimensies buiten de grenzen van wat wij als denkbaar en mogelijk
beschouwen . Hij wordt daarbij gedreven door een verlangen om althans een Blimp op to vangen van het
onbekende . De wereld zoals wij die ervaren is niet de
hele wereld, zegt hij . Daarom blijft hij brandend
nieuwsgierig naar alle dimensies die zich aan onze
normale' ervarin9 onttrekken en experimenteert hi'1
met nieuwe ervarin9swiJ'zen en nieuwe waarnemin9svormen . Derrida roemt Artauds experimenten : binnen
de 9renzen van het oude wordt toch een provisorisch
perspectief 9eboden op 'het andere' .

Siccama laat dit naar mijn gevoel onvoldoende tot
uiting komen, vooral waar zij fonder verwijzing naar
Derrida) aangeeft dat Artaud to traditionele opvattingen huldigt over het 'ik' . Zij gebruikt in dit verband
platoonse termen als 'idealisme' of 'zuivere aanwezigheid' . Dat is echter onjuist : de 'zuivere aanwezigheid'
bij Plato is puur rationele kennis van een eeuwig
onveranderlijk archetype, terwijl Artaud droomt van
het intens lichamelijk ervaren van een volstrekt ordeloze kolk van oerkrachten . Daarom is ook Artauds ikconcept niet louter traditioneel . Het is zoals gezegd
deels traditioneel, maar deels ook niet omdat het 'ik'
bij hem in een grote chaos ontaardt . Hij gelooft
immers niet (zoals traditionele geesten) in een definieerbare identiteit, maar in een ongeremd stromende
intensiteit . Precies die intensiteit (die sterk afwijkt van
het normale ik-beeld) is het 'onderwerp' van Artauds
artistieke experimenten .
Derrida suggereert dat Artaud wist dat zijn experimenten slechts ten dele slaagden . Artaud wist volgens
hem heel goed dat het 'th~~tre de la cruaut~' niet volledig was to verwezenlijken . Siccama betwijfelt dat, en
vraagt zich of of Derrida hier niet 'hineininterpretiert' .
Zij geeft echter Been bewijzen : ze geeft citaten

i lustratie Kim Bell
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waaruit blijkt dat Artaud verlangt naar een volledig
ongeremde 'cruaut~' op toneel, maar geen citaten
waaruit blijkt dat Artaud claimt dit doel ook echt to
hebben bereikt. Nu sluit ik niet uit dat Artaud dit laatste sours wel degelijk heeft gedacht, maar sommige
van zijn uitspraken lijken dubbelzinniger . Zo schreef hij :
"1e suis I'ennemi du theatre . Je I'ai toujours ~t~ . Autant

j'aime le theatre, autant je suis, pour cette raison-I~,
son ennemi" (geciteerd door Siccama 2000, p . 178) .
Siccama concludeert dat Artaud zich hier tot vijand van
het theater verklaart . Maar dat zegt hij juist niet : hij
verklaart hier zijn haat-liefde . En die liefde voedt volgens dit citaat ook de haat . Zou het hier niet gaan our
een bewuste worsteling met het onmogelijke? Zou die
liefde niet zijn veroorzaakt door de gedachte dat de
cruaut~' op toneel tenminste nog ten dele valt to
ensceneren, en de haat door het besef dat ook het theater niet de voile 'cruaut~' kan vangen?
De zin van het zi1jn is no9 niet 9evonden
Een snort9eliJ'ke haat-liefde heeft Artaud vol9ens
Derrida ook voor de France taal : Artaud mishandelt
deze taal bewust en zoekt de 9renzen ervan op, maar
zonder de pretentie deze taal geheel to verlaten . Hi'1
schri1'ft : " quant au francais it rend malade, I it est le
grand malade" . Maar hi1j ze9t ook : "II faut vaincre le
fran4ais sans le quitter I Voila 50 ans qu'il me tient daps
sa Ian9ue" . Daaraan voe9t hi1' weliswaar toe naar een
nieuwe taal to streven maar : "Ce sera touJjours moi parant une Ian9ue etran9ere avec un accent tou1jours
reconnaissable" 9eciteerd in Thevenin en Derrida 1986 ,
p 106 . Uit deze citaten komt naar voren dat Artaud
zich in elk 9eval sours van zi1jn 9renzen bewust was : hi'1
kon de France taal mishandelen als een waanzinni9e,
maar bleef toch aan die taal 9ebonden . Bovendien
schetst hiJ' zichzelf vaak als permanente zoeker die per
definitie niet iets 'vindt' : "Die9ene, die deze taal uitvond is niet eens 'ik' . I Wi1' ziJjn no9 niet 9eboren I wij1
ziJjn no9 niet op de wereld I er is no9 9een wereld / de
din9en ziJjn no9 niet 9emaakt I de zin van het zi1jn is no g
niet 9evonden " 9eciteerd in Bolle 1985, p .79 .
Ei9enli1'k kan het mi1j niet schelen of hi1' het wilt .
Voor mi1j telt vooral dat hiJ' tact naar 9eheel nieuwe
ervarin9svormen . 0p papier en toneel ontre9elt hi'1
onze 9eest en onze zintui9en met als 'boodschap' dat
er no9 zoveel meer is dan de bekende wereld alleen .
Goed totale ontregelfin9 van alle zintui9en is onmo9eliJjk . Maar wel is het mo9eli1jk our de zintui9en op een
nieuwe manier to bes pelen en daardoor nieuwe r intensere ervarin9en op to roepen . Dat heeft Artaud ons
met zi1jn experimenten 9eleerd .

Dissociatie van oog, oor, stem en huid

Vaak wordt Becketts theater beschouwd als een verwezenlijking van Artauds theorieen . Siccama echter
betoogt overtuigend dat dit onjuist is . Een van haar

voornaamste argumenten is dat bij Beckett geen
'lichaam zonder organen' to vinden is, maar een soon
dissociatie van de zintuigen . Artaud wilde die zintuigen afschaffen, Beckett zet ze op zeer bevreemdende
wijze voorop .
Siccama gaat uitgebreid in op Film, een meerdere
malen verfilmd scenario waarin een grote rol is weggelegd voor een oog . Bij Beckett is iets dergelijks wel
vaker to vinden . In Play bijvoorbeeld is het spotlicht
(volgens een der personages) "mere eye . Just looking .
At my face . On and off" (zie Siccama 2000, p . 55) .
lemand voelt zich bekeken, maar niet door een herkenbare persoon doch door een losstaand oog . Precies
dat is het angstwekkende . Zo ook in Film . De protagonist, '0' genaamd (voor 'object) voelt zich aangekeken door de dingen . Alles wat hem waarneemt (dierlijke ogen, menselijke ogen, het goddelijk oog) jaagt
hem angst aan . Dus doet hij de gordijnen dicht,
bedekt hij de spiegel, jaagt hij hond en kat naar buiten
(maar helaas komt de een weer binnen als de ander
net naar buiten is gegooid), bedekt hij een portret
(volgens het scenario staat hier 'God de vader' op) en
bedekt hij de kooi van de papegaai en de kom van de
goudvis . Ook is hij steeds op de vlucht voor 'E' (ofwel
'eye') . Het motto van Film is Berkeleys stelregel 'else
est percipi', zijn is waargenomen worden . Voor
Berkeley garandeerde Gods blik het bestaan van de
wereld . Becketts Film echter is een parodie daarop . Het
is de verbeelding van de enorme angst our waargenomen to worden .
Deze angst nu vertoont volgens Siccama raakvlakken met fascinaties en angsten die zijn verwoord door
moderne filosofen als Sartre, Foucault en Lacan . Sartre
bijvoorbeeld stelt dat de mens door angst wordt
gegrepen zodra hij zich bekeken voelt . Hij spreekt van
een "verglijding van het hele universum" en van een
"decentrering van de wereld" . Zolang het subject
ongestoord de wereld bekijkt is er niks aan de hand :
hij kan alles ordenen wat zich in zijn perceptuele veld
bevindt. Maar de blik van de ander maakt hem van kijkend subject tot bekeken object : als kijkend subject
was hij nog centrum van 'zijn' wereld, maar nu wordt
hij zomaar het verdwijnpunt in het blikveld van de
ander. Schaamte en angst zijn hiervan het gevolg .
Deze negatieve gevoelens komen op zodra het vermoeden ontstaat dat een 'ander' je zou kunnen bekijken : het ritselen van bladeren, het bewegen van een
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gordijn, of gewoon het zich verbeelden dat er een
ander in de buurt is . De ander kan dus angst opwekken zonder aanwezig to zijn . Misschien is dat een
parallel met het "mere eye" in Becketts Play : een spotlicht dat een losstaand oog zou kunnen zijn en daarom angst inboezemt . In elk geval is het treffend dat de
protagonist van film '0' wordt genoemd : hij wordt
inderdaad tot 'object gereduceerd . Daarnaast is er
een parallel met het principe van het 'panopticon' bij
Foucault : een ontwerp waarin gevangeniscellen rondom een centrale observatietoren zijn gebouwd .
Foucault ziet dit als architedonische vormgeving van
het oog van de macht . En ook hier werkt reeds de suggestie van de alziende blik : zodra een gedetineerde
denkt dat hij in principe elk moment zou kunnen worden bekeken wordt hij de slaaf van de blik van de
ander. Hij gaat handelen alsof de opzichter al zijn handelen observeert en wordt daardoor zijn eigen opzichter. Dit laatste betekent meteen dat 'de blik van de
ander' zich met zelfperceptie vermengt : het subject
gaat zijn eigen handelen observeren met andermans
ogen . Hij gaat zichzelf als een object bekijken . Maar
niet meer met eigen ogen . . .
Artauds ideaal van een zuiver autarkisch 'lichaam
zonder organen' is mogelijk hiertegen gericht : ook die
'blik van de ander' is een invloed van buitenaf die het
eigen 'ik' vervormt . Beckett daarentegen maakt in Film
die vervormende blik tot thema . En ook bij hem gaat
het om een versmelting van perceptie door de ander
en zelfperceptie, net als bij Foucaults 'panopticon' . In
een verfilming van Becketts scenario opent de film
met een close-up van een oud oog, vermoedelijk van
hoofdrolspeler Buster Keaton, die '0' speelt . Hij wordt
vervolgens achtervolgd door een onzichtbaar personage . In het scenario vertelt Beckett wie dat is : 'E' . Het
effect is dat 'O' door de camera wordt achteroolgd,
alsof die het oog is . Dat, gevoegd bij het felt dat de
achtervolgende 'E' niet in beeld komt, geeft een vervreemdend effect : het observerende oog behoort niet
aan een herkenbare persoon toe, het is een anoniem
cameraoog . Dat vervreemdende effect neemt nog toe
doordat '0' en 'E' aan het eind samenvallen . 'O' dommelt, ontwaakt, kijkt dan 'E' aan . De camera zwenkt,
brengt dan 'E' voor het eerst in beeld, en ziedaar :
'E' blijkt het gezicht to hebben van '0' . Hij heeft
steeds diverse blikken ontvlucht, die van de kat, hond,
goudvis, papegaai, enzovoort, maar ~~n blik was
onontkoombaar : die van de zelfperceptie . Maar die
zelfperceptie is niet wat we normaal onder zelfperceptie verstaan : '0' wordt er immers door achtervolgd, alsof die zelfperceptie door een extern oog
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wordt verricht . Bovendien wordt het oog zoals gezegd
met het cameraoog gecombineerd . Met een onpersoonlijke, puur mechanische blik . Bij Berkeley keek
God naar ons, en Zijn Oog was verbonden met een
bedoeling . Bij Beckett daarentegen kijkt een onpersoonlijke blik naar '0', een losgekoppeld cameraoog .
Ja, er is zelfperceptie, maar via een onpersoonlijk
cameraoog . Het is alsof '0' zichzelf waarneemt via het
oog van een onidentificeerbare ander en daardoor
zichzelf ziet als onbetekenend, zielloos ding .
In het licht van de onwetendheid
De onpersoonlijkheid van dat cameraoog nu wil ik
sterker benadrukken dan Siccama doet . Belangrijk in
dit verband is Becketts essay over Proust . Beckett zegt
het daar zeer duidelijk : onze waarneming wordt sterk
bepaald door de gewoonte . Wij zien niet de 'dingen
zelf' maar alleen het beeld dat wij ons er uit gewoonte van vormen . Zeer verontrustend is het dan om met
de gewoonte to breken en die dingen vanuit ongebruikelijk perspectief to zien . Dan maakt de normale
verveling van het leven" plaats voor het meer vruchtbare "lijden aan het bestaan" . Beckett zegt "Wanneer
echter een object als enig en uniek wordt waargenomen, en niet enkel als lid van een familie, wanneer het
onafhankelijk van elke algemene voorstelling dan ook
en losgekoppeld van elke redelijke oorzaak aan ons
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verschijnt, geisoleerd in het licht van de onwetendheid,
dan en alleen dan kan het een bron van betovering
zijn ." (Beckett 1999, p . 15) 'Betoverend' worden de
dingen dus pas als we hen uit hun gebruikelijke
samenhang losmaken . Maar 'betoverend' is ook
meteen beangstigend en pijnlijk . Een pregnant voorbeeld daarvan ziet Beckett in het werk van Proust . De
verteller telefoneert met zijn geliefde grootmoeder, in
een tijd dat telefoneren vrij ongewoon was . Haar stem
is als het ware van haar losgemaakt . Daardoor wordt
die stem een symbool van haar isolement . In paniek
reist de hoofdpersoon naar haar toe . Maar als hij haar
aantreft schrikt hij zich wezenloos . Zij ziet hem niet, en
neemt niet de houding aan die zij altijd in zijn bijzijn
aanneemt . Haar aanblik is losgekoppeld van de
gewoonte, ook al door de ongeruste stemming van de
verteller, en dat jaagt angst aan . Beckett hierover :
"Maar hij is niet aanwezig omdat zij niet weet dat hij
er is . Hij is tegenwoordig bij zijn eigen afwezigheid . En
ten gevolge van de reis en zijn verontrusting laat zijn
gewoonte het afweten, de gewoontegetrouwe genegenheid voor zijn grootmoeder. [ . . .] De voorstelling
van wat hij zou moeten zien, heeft geen tijd gehad
haar prisms tussen oog en object to schuiven . Zijn oog
functioneert met de wrede exactheid van een camera
[ . . .J . En hij realiseert zich met afgrijzen [ . . .] dat de in
zijn gedachten gekoesterde vertrouweling, door
de jaren heen omzichtig en vol mededogen samengesteld door zijn gewoontegetrouwe geheugen, niet
langer bestaat, en dat deze dwaze oude vrouw [ . . .]
een vreemde is die hij nog nooit heeft gezien ."
(Ibidem, p . 17)
Opmerkelijk is hoe de verteller een cameraoog
wordt . Zijn 'normale' waarneming hing samen met
hoe hij gewend was zijn grootmoeder to zien . Nu de
gewoonte is uitgeschakeld ziet hij alleen nog maar
beelden, zonder hun gebruikelijke zin en functie . Een
soortgelijke vervreemding zit volgens mij ook in
Becketts Film . Zoals gezegd, is daar sprake van zelfperceptie door een onpersoonlijk cameraoog . Siccama
verbindt dit met Foucaults panopticon-idee : de 'ik' ziet
zich met het oog van de ander. Maar volgens mij is het
vervreemdende vooral dat het 'ik' zichzelf met een
cameraoog ziet . Dus niet vanuit de optiek van de
gewoonte (waarin het 'ik' als iets vertrouwds zou verschijnen), maar losgekoppeld van die gewoonte . In de
woorden uit Becketts 'Proust : niet als "lid van een
familie", maar als "enig en uniek", als "enig en onverklaarbaar in het licht van de onwetendheid" . Dit effect
: "En zo was
is to vergelijken met een citaat uit Molly
het bewustzijn van mijn eigen ik ook gehuld in een

vaak moeili1'k to doordrin9en anonimiteit .' KiJ'kend
naar zichzelf, als door een camera zonder houvast aan
de 9ewoonte ziet de ik een volstrekt onbekende . En
daardoor wordt ook het eigen oo9 en de zelfperceptie
tot iets onvertrouwds .
Een snort9eliJ'ke vervreemdin9 staat ook vooro p
in KraPp's Cast Tape, zoals Siccama laat zien . In dit
toneelstuk hoort de protagonist zichzelf als een volstrekt onbekende . HiJ j is steeds in de weer met oude
bandopnamen van ziJjn ei9en stem die hi1 ' beluistert ,
onderbreekt tern9spoelt becommentarieert, maar
nooit be9riJ'pt . Vast9ele9d op de band is de stem van
hem los9ekoppeld, niet meer werkeliJ'k 'ziJjn' stem, en
dus is het verhaal dat hiJ' vertelt niet 'ziJjn' verhaal . Het
is alsof die stem een snort anoniem 'ding' wordt buiten hemzelf . Temeer ook omdat het de stem is van een
J'on9ere Krapp : de oude Krapp weet vaak totaal niet
waar de 'J'on9e' Krapp het over heeft . Hi1' kan er 9een
verhaal van maken : een hem vreemde stem ook al is
het de ziJ'ne vertelt in onbe9repen woorden 'iets' over
nauweli1'ks bekende belevenissen . . .
A godforsaken hole
Oog en stem hebben bij Beckett weinig alledaagse
functies . Opmerkelijk is (zoals Siccama terecht constateert) zijn fascinatie voor lichaamsopeningen . Zo wordt
in Not I enige malen over een "godforsaken hole"
gesproken . Door een 'mond' (peen afgerond personage, maar een sprekende mond) die allerlei woorden
uitbraakt . Onder meer de volgende : " . . .out . . .into this
world . . .this world . . .tiny little thing . . before its
time . . .in a godfor- . . .what? . . .girl? . . .yes . . .tiny little
girl . . .into this . . .out into this . . .before her time . . .godforsaken hole" (zie Siccama 2000, p . 135) . Deze
woorden van de 'mond' verwijzen overduidelijk naar
de geboorte . Het 'godforsaken hole' kan dus ook het
geboortekanaal zijn . Ook zijn er associaties met de
anus : "sudden urge to . . . tell . . .then rush out stop the
first she saw . . .nearest lavatory . . .start pouring it
out . . .steady stream . . .mad stuff" . De woordenstroom
wordt als een soon diarree voorgesteld, en daarmee
het "godforsaken hole" als een mond/anus . In Film
fundioneert het oog relatief 'los' van het personage
als een onpersoonlijk cameraoog ; in Krapp's Last Tape
functioneert de stem relatief los van het personage als
een onpersoonlijke bandrecorderstem ; in Not 1 functioneren anus, mond en geboortekanaal relatief autonoom als een zelfstandig operend "godforsaken
hole" .
Siccama legt fascinerende parallellen met het werk
van de psychoanalyticus Anzieu, die de huid gebruikt
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als een dubbelzinni9a metafoor voor het individuele
'ik' . Kort geze9d gaat het hier our de vele verschillende functies van de huid : de functie van beschermend
omhulsel en to9eliJ'k van prikkelin9en re9istrerend
or9aan • de functie van 9revs tussen miJ' en de buitenwereld en to9eliJ'k van communicatie via de tastzin
tussen mi1' en de buitenwereld . De huid is barriere en
gecontroleerde doorgang to9eli1'k. De huid beschermt
mi1' maar stelt mi' 1togeli1'k bloot aan pi1'n . Een snortgelike
dubbelzinnigheld kenmerkt het individu . Enerzi1'ds
J
bouwen wi1' het 'ik' binnen de 9renzen van ons hoofd
en lichaam op, maar anderzi1'ds voelt lit 'ik' allerlei
invloeden van buitenaf . Beckett zet lit alles voorop .
Uit de voorbeelden hierboven van autonoom functionerende lichaamsopeningen wordt al duideliJ'k dat het
lichaam biJ' Beckett 9een 9esloten eenheid vormt. Vaak
ook benadrukt hiJ ' de wederziJ'dse penetratie van
buitenwereld en binnenwereld . In Naamloos staat biJ'voorbeeld : " . . .ik zal u ze99en wie ik ben r ik zal het

niet begri1'pen, maar het zal geze9d ziJ'n, ze zullen
9eze9d hebben wie ik ben r en ik zal het gehoord hebben zonder oor zal ik het gehoord hebben, ik zal het
9ehoord hebben buiten me , dan onmiddelli1'k binnen
me, dat is misschien wat ik voel r dat er een buiten en
een binnen is en ik in het midden dat is misschien wat
ik ben het ding dat de wereld in tweeen verdeelt . . . ,
ik ben noch aan de ene kant noch aan de andere ik
ben in het midden ik ben het tussenschot ik heb
twee oppervlakten en geen dikte misschien is dat wat
ik voel ik voel miJ'zelf vibreren ik ben het tYmpaan ,
aan de ene kant is de schedel aan de andere kant de
wereld ik behoor noch tot de ene noch tot de andere
" . 0pvallend is hoe "ik zal ze99en" over9aat in
ze zullen ze9gen"r alsof de 'ik' niet weet of het zi1'n
eigen woorden ziJ'n of die van anderen . 0pvallend is
ook dat hi1' ) ze9t niets meer to ziJ'n dan een flinterdun schot tussen 'binnenwereld' en 'buitenwereld` r

zonder aan een van die werelden werkeliJ'k toe to
behoren .
Beckett is 9efascineerd door de dubbelzinnigheld
van de huid . In The lost ones staat biJ'voorbeeld : "The
mucous membrane itself is affected . A kiss makes an
indescribable sound" zie Siccama 2000, p . 156 . Het
omhulsel van de ik is niets meer dan een sliJ'meri 9
membraan r een dunne wand die 'binnen' en 'buiten'
niet 9escheiden houdt . Dat past 9oed bi1 ' de verteller
in Naamloos die niets meer ze9t to ziJ'n dan de dunne
maar doorlaatbare wand tussen binnen- en buitenwereld . Ook in How it is heeft de huid een opmerkelike
functie . In het eerste deel bren9t de protagonist
1
ziJ'n tiJ'd eenzaam door in de modder, maar in deel
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twee voelt hi1' lichameli1'k de aanwezi9held van een
antler Pim . Met deze Pim communiceert hiJ' vervol9ens
louter via de huid : hi1' kerft met zi1'n na9els in liens
vleesr sours tot op het bot . Bovendien gaat ook de
modder als een soon huid functioneren : hiJ' slokt het
lichaam op en wordt een soon omhulsel . Maar de
modder is een vormeloos en onbepaald soon huid .

Niet het vertrouwde omhulsel van een subject dat
zichzelf en de wereld kept, maar een vormloze massa
die veranderliJ'k is .
BiJ' Beckett is de identiteit versplinterd : de taal van
de personages is verbrokkeld en hun zintuigen gaan
niet op in een sluitend geheel . Met bevreemdin 9
wordt gekeken naar sprack stem, oo9, mond en h uid .
A I die zaken worden waar9enomen als "eni9 en
uniek"zie de citaten hierboven uit 'Proust') . Beckett
is zodani9 aan de 9ewoonte onthecht dat hiJ ' de mens
alleen maar kan zien als een optelsom van vervreemdende totaal niet samenhangende onderdelen .
De belofte van het onverwachte
Artaud en Beckett werpen allebei een vreemd licht o p
het menseliJ'k lichaam . Artaud door een totale
ontre9elfin9 van alle zintui9en na to streven met een
'lichaam zonder or9anen' als doel, Beckett door een
erg 'vervreemdende' functie toe to kennen aan o0gr
oor en huid . Traditioneel theater werkt vaak met een
vri1' coherent ik-beeld r maar Beckett en Artaud doorbreken dat totaal . Misschien 9aat Beckett daarbiJ ' wel
verder dan Artaud . Artaud liJ'kt no9 een soon heimwee to hebben naar een autonoom 'ik' terwi1'I bi'1
Beckett alles uitmondt in totale vervreemdin9 .
Maar wat to denken over die vervreemding? In veel
recent werk over Artaud en vooral Beckett ook dat
van Siccama wordt gesproken van 'kritiek' of
'deconstructie' : deze experimentele auteurs zouden
vooral willen laten zien hoe arbitrair taal is en hoezeer
de conventies op willekeur berusten . Hun werk wordt
vooral als taalkritiek gezien, als ontmaskerin9 van alle
conventies . Maar daar 9eloof ik niet in : het 9aat niet
our 'deconstructie' alleen het gaat vooral our wat die
deconstructie oplevert . Beckett ze9t het kraakhelder in
'Proust' : de breuk met de 9ewoonte de conventies
maakt de din9en onverklaarbaar en uniek en alleen
dat maakt ze betoverend . De 'deconstructionistische'
breuk met de gewoonte is dus niet het einddoel, het
9aat our de unheimliche betoverin9 die dankziJ ' die
breuk ontstaat . Elke breuk met de conventies bevat
immers een belofte : dat er meer is dan die conventies
alleen . Volgens Gilles Deleuze kan men Beckett
"ondanks alles moeiliJ'k lezen zonder to lachen, zonder

van het ene ogenblik van vreugde naar het andere over
to gaan [ . . .] Elk groot boek bewerkt reeds de mutatie
en bereidt de gezondheid van morgen voor . Men moet
wel lachen wanneer men de codes in het ongerede
brengt ." (Offermans 1982, p . 137) De pret van de
bevrijding en de belofte van het onverwachte : daar
gaat het om bij Beckett en Artaud .
In een opstel over Joyce schreef Beckett : "Wat hij
schrijft gaat niet over iets ; het is dat lets zelf. " (Beckett
1999, p . 60) . Beschrijvende literatuur gaat over 'iets'
dat wordt beschreven vanuit de heersende gewoonten . Maar Beckett zocht juist naar een breuk in die
gewoonten . Dat was voor hem het motief om to schrijven : verzet tegen de 'normale' perspectieven en het
verlangen om het uitzonderlijke to ervaren, het
ongrijpbare dat aan de normale regels ontsnapt .
Beckett beschrijft niet, maar onderzoekt nieuwe mogelijkheden . Vogelaar schrijft zelfs over "de drang of
wens om door het schrijven anders to worden, niet een
ander, eerder niemand, een lege plaats waar het ego
legio wordt . Het gaat om een ervaring en utopisch
experiment, een proefondervinding, die het schrijven
als belofte in zich lijkt to Bergen ." (Zie Vogelaar 1987,
p . 129)

Ik sluit mij aan bij Vogelaar en bij Deleuze : Beckett
is allereerst een experimenteel zoeker . Hij verwerpt traditionele definities en onderzoekt gefascineerd het
onbepaalde gebied dat na die verwerping overblijft .
Dat levert ongewone en sours onaangename taferelen
op, maar die zijn w~l nieuw . Dat de huid een 'slijmerig
membraan' wordt genoemd is weinig aangenaam, dat
mensen worden voorgesteld als modderkruipers (waarbij de modder een huid wordt) is bizar, en scenes
waarin mensen in paniek raken door hun eigen oog
zijn volstrekt idioot. Maar juist daardoor zijn dit soon
Beckett-taferelen ook volstrekt hilarisch, ja, betoverend . Niet voor niets spreekt Beckett-kenner Coetzee
over het "delight" dat het lezen van Beckett voor hem
betekent . (Coetzee 1992, p . 20) Critchley stelt zelfs dat
Becketts zo vervreemdende scenes, juist door hun zo
vreemde perspectief op onze lichamelijkheid, de weg
vrijmaken voor vreugde en hilariteit . (Critchley 1997,
p . 159 en 205) Want die scenes mogen dan pijnlijk en
verontrustend zijn, ze ontsnappen tenminste aan de
grauwsluier van al die 'gewone' verhaaltjes in de 'normale' literatuur . Beckett lezen betekent ontsnappen
aan de verveling van de gewoonte .
Dat verbindt Beckett (bij alle verschillen) ook met
Artaud . Beide auteurs verkiezen het vruchtbare lijden
aan het bestaan boven de steriele verveling van de
gewoonte . Ja, Artaud en Beckett waren allebei vast

9epiJ'ni9d en knetter9ek . Maar toch, vaak voel ik als
brave bur9erman of9unsti9e bewonderin9 voor hun
passie : een passie our ten koste van alles iets to ervaren wat onze door 9ewoonte in9edommelde 9eest
weer in bewe9in9 bren9t .
Nico van der Side
(1959) studeerde A1gemene
l
Literatuurwetenschap in Groningen en promoveerde in
1997 cum laude op het proefschrift De visie op literatuur
van Jacques Derrida (bewerkte handelseditie : Het literaire
experiment. Jacques Derrida over literatuur (1998)) .
Tegenwoordig is hi]
hi' docent Communicatie aan de
Hogeschool Drenthe in Emmen .
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Op zoek naar een vaderland
van leven en vriendschap
Geest versus materie in Platonovs Tsjevengoer

'Godsdienst is opium voor het yolk', zei Marx ooit . Nu stelt de Russische schri1'ver
Platonov in zi 1jn roman Ts1'even9oer het communisme bi1'na 9eli1'k aan 9odsdienst met
alle fatale 9evol9en van diep . Voor Platonov zeif Pakte zi1jn schri1'ven niet minder noodlotti9 uit . Kri1'n Peter Hesselink last zien hoe een stad1'e en zi1jn maker ten onder 9aan .
Kri1 jn Peter Hesselink

We zullen haarfi'n
uitzoeken waar de mens vanI
daan is 9ekomen : van de asp of no9 er9er! We
zullen alle doden op9raven Adam, hun eerste
bass zullen we vinden we zullen hem overeind
zetten en we zullen vra9en : waar kom IiJ vandaan- van God of van Marx - ze9 op, ouwetlje!
Als hi'
I de waarheid spreekt dan laten we Eva
f

voor hem opstaan zo niet - dan 9even we hem
een heropvoeding . Zulke mensen zijn
I we
immers! Wi' I /even met verantwoordel1i'kheidsbesef! Wi' staan voor niets!
Platonov 1999, . 161

De trouwhartige apparatsjik Tsjoenjajev twijfelt geen
moment aan het vermogen van de sovjetwetenschap
om het antwoord to vinden op alle vragen . Op menig
onbewaakt ogenblik blijken zijn oude christelijke overtuigingen echter toch weer in zijn redeneringen op to
duiken . Zo gelooft hij weliswaar niet dat Adam door
God is geschapen, maar dat hij heeft bestaan, staat
blijkbaar buiten kijf . En ook de plek die Tsjoenjajev in
zijn gedachten had ingeruimd voor de van Zijn voetstuk gestoten christelijke God, blijft niet lang vacant .
Gelijk heeft hij Mans opgeblazen tot minstens even
goddelijke proporties .
Tsoenjajev heeft niet werkelijk bestaan . Hij is een
van de vele kleurrijke personages uit het absurdistische
universum van de sovjetauteur Andrej Platonov . Een

centraal thema in diens oeuvre, en dan met name in
zijn meesterwerk Tsjevengoer, wordt gevormd door de
manier waarop de Russen in de eerste jaren na
de oktoberrevolutie invulling gaven aan de nieuwe
communistische heilsleer. Die interpretaties konden
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radicaal afwijken van de officiele partijlijn en waren
vaak nog diep geworteld in het ogenschijnlijk afgezworen christelijke wereldbeeld . Zo kan het gebeuren
dat de communistische revolutie voor de personages
in Tsjevengoer apocalyptische proporties aanneemt en
tot een strijdtoneel wordt waar de onsterfelijkheid van
de ziel wordt bevochten .
Metafysische zingevingsvraagstukken
Religie was de opium van het yolk . Toen de bolsjewieken eind 1917 in Rusland aan de macht kwamen,
zagen de nieuwe machthebbers zich dan ook genoodzaakt de orthodox-christelijke kerk met alle middelen
to bestrijden die zij tot hun beschikking hadden . A1 het
landgoed dat de kerk in haar bezit had werd
onmiddellijk genationaliseerd . Kloosters werden
gedwongen de poorten to sluiten . Geestelijken werden bestempeld als 'dienaren van de bourgeoisie' en
op alle mogelijke manieren tegengewerkt . Deze
repressie bereikte een voorlopig hoogtepunt in 1922,
toen de communistische partij verordonneerde dat alle
edelmetalen en edelstenen uit de kerken verwijderd
moesten worden, ter bestrijding van de hongersnood
waaronder Rusland op dat moment gebukt ging . Om
de uitvoering van dit decreet of to dwingen moest
menig veldslag worden uitgevochten met de lokale
bevolking die deze heiligschennis niet zonder slag of
stoot over haar kant liet gaan .
Vervolgens namen de communisten de eider van
de orthodoxe kerk, de patriarch, direct onder vuur . De
patriarch werd opgepakt onder beschuldiging van
contrarevolutionaire praktijken . Hij liet zich echter niet
intimideren en de Russische christenen bleven hem

vrijwel zonder uitzondering trouw . In 1923 kwam de
patriarch weer vrij . De partij was tot de conclusie
gekomen dat adieve repressie de kerk alleen maar
populairder maakte . Vanaf dat moment werd wat
men tegenwoordig een gedoogbeleid zou noemen
gevoerd, waarbij het accent werd verlegd naar antireligieuze propaganda . (Zie Conquest 1968, pp . 13-20)
Zo werden metafysische zingevingsvraagstukken
een speelbal voor machtspolitieke overwegingen . Het
Russische yolk werd van hogerhand gedwongen het
geloof in een eeuwige ziel op to geven en de zin van
het leven niet langer to zoeken in een beloning in het
hiernamaals . In plaats daarvan kwam het voldoening
schenkende besef een bijdrage to leveren aan de totstandkoming van de toekomstige heilstaat . Dat was
althans het idee . Religieuze overtuigingen laten zich
echter niet van het ene op het andere moment
zomaar uitbannen . Zelfs de communistische autoriteiten moesten bijvoorbeeld erkennen dat in 1928 nog
altijd 57,8 procent van de geboorten en 65,7 procent
van de begrafenissen door religieuze ceremonien werden begeleid . (Ibidem, p . 20)
Platonovs plek in deze geschiedenis
Het conflict tussen enerzijds het diepgewortelde
geloof in een eeuwige ziel en anderzijds het materialistische idealisme van de nieuwe machthebbers heeft
nergens zo veelbetekenend zijn sporen achtergelaten
als in het leven en werk van Andrej Platonov . Deze
voormalig ingenieur, die in zekere zin een uiterst
oprecht communist was, was in vele opzichten de
'proletarische schrijver' die de propagandisten zo
graag wilden zien . Hij had slechts ~~n handicap . Net
als de hoofdpersoon van zijn satirische novelle Vprok
("Tot voordeel") was hij een "man die zich kon vergissen, maar die niet kon liegen" . Onder Lenin kon je je
dat nog wel permitteren . Onder Stalin was het spelen
met vuur.
Platonov kwam in 1 899 in de buurt van de provinciehoofdstad Voronezj ter wereld als kind van een
ingenieur die keihard moest werken om zijn gestaag
uitdijende gezin to kunnen onderhouden en groeide
op onder barre omstandigheden . Maar hoewel hij in
zijn jeugd zowel geografisch als cultureel ver van de
intellectuele elite in Petersburg en Moskou verwijderd
was, moet hij toch in die periode al voor het eerst in
contact zijn gekomen met de filosofische ideeenwereld die zijn houding ten opzichte van de literatuur en
het communisme later zouden bepalen . Hij werd met
name diepgaand beinvloed door de Russische filosoof
Nikolai Fodorov (1828-1903) (zie Teskey 1982), wiens

ideeen een wonderbaarlijk compromis vormen tussen
de spiritualiteit van de christelijke kerk en het materialisme van de moderne westerse wetenschap . Zo
meende Fjodorov bijvoorbeeld dat de onsterfelijkheid
van de menselijke ziel niet zozeer gegarandeerd kon
worden door de genade Gods, als wel door het op
wetenschappelijke wijze preseroeren en reconstrueren
van het menselijk lichaam .
Toen de communisten aan de macht kwamen, was
Platonov achttien jaar oud . De wereld stond op zijn
kop en hij stortte zich vol enthousiasme midden in de
chaos . Hij nam dienst in het Rode Leger, als hulpmachinist en als soldaat, om vervolgens een opleiding tot
ingenieur to volgen . In diezelfde periode begon hij ook
werk to maken van zijn literaire ambities . Nadat hij een
aantal jaren wijdde aan de praktische opbouw van een
communistisch Rusland, onder meer door putten to
slaan, elektriciteitscentrales to bouwen en rivieren uit
to baggeren, besloot hij in 1927 zijn technische
beroep eraan to geven en zich volledig op zijn literaire
carriPre to richten .
Hij vertrok naar Moskou, alwaar hem een korte
periode van roem wachtte . Weldra kregen de communistische autoriteiten echter door wat voor vlees ze
in de kuip hadden . Het lukte Platonov niet zijn in 1929
voltooide roman, Tsjevengoer, gepubliceerd to krijgen .' AI Platonovs goede bedoelingen ten spijt, werd
het boek opgevat als een kritiek op het communisme
en dus wilde niemand zijn handen eraan branden . In
1931 viel Platonov definitief bij Stalin in ongenade
naar aanleiding van de publicatie van Vprok . Vanaf dat
moment werd het voor hem steeds moeilijker nog iets
gepubliceerd to krijgen .
Hij eindigde zijn leven als concierge in het Huis voor
Schrijvers in Moskou, waar hij de deur open en dicht
mocht doen voor de schrijvers die zich wel braaf onderwierpen aan het sociaal-realistische juk . Het enige wat
hem bespaard bleef, was een verbanning naar Siberie,
maar ook van die gruwel was hij een indirect slachtoffer. Zijn zoon, Platon, werd er onder beschuldiging van
contrarevolutionaire activiteiten twee jaar vastgehouden, Lang genoeg om er tuberculose op to lopen .
Platon stierf in 1943 en had de ziekte ondertussen op
Andrej Platonov overgedragen, die hem op zijn sterfbed trouw had verpleegd . In 1951 ging Andrej
Platonov zijn zoon achterna .
De zon is er dus ook een van ons!
TsJ'even9oer, de eerste 9rote roman die Andre'1
Platonov heeft weten to voltooien, 9aat over een
provinciestad1e, Ts1'even9oer, waar ze er vol9ens de
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inwoners al in 1921 in 9eslaa9d ziJjn de klasseloze
maatschappiJj to realiseren- terwi1i de rest van Rusland
no9 zucht onder de dictatuur van het proletariaat . De
heilsverwachtin9en van de plaatseliJ'ke revolutionairen
bliJjken in de praktiJjk echter niet bestand te9en de
hardewerkeli1jkheid . Aan de hand van ditstad1je analYseem Platonov de manier waarop 'normale' Russen
invullin9 9even aan het communistische 9edachte9oed . Zo normaal bliJjken die Russen echter niet to zi1jn .
De oorspronkeliJjke bevolkin9 van TsJjeven9oer
bestaat voor het over9rote deel uit sektarische christenen . Ze doen weini9 meer dan 9elaten wachten op de
Da9 des Oordeels . Alle pesteri1jen en vernederin9en
van de bols1'ewieken laten ze passief over zich heen
komen en wanneer de bolsJjewieken een 'Da9 des
Oordeels' voor hen or9aniseren komen ze braaf o p
het of9esproken tiJjdstip bi1jeen op het plein waarna ze
ter plaatse 9eexecuteerd worden . Nadat de bolsJ'ewieken zich op deze wiJ'ze van de 'bourgeoisie' hebben
ontdaan en ze de bedienden van de bourgeoisie
('half-bourgeois' in de optiek van de bolsJ'ewieken
hebben verdreven besluiten ze dat daarmee de laatste
hinderpaal is we99enomen voor de totstandkomin 9
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van de klasseloze maatschappij . In hun optiek volgt er
op de Dag des Oordeels in plaats van het Koninkrijk
Gods het Communisme, waarmee dat communisme in
een maar al to christelijk licht komt to staan .
Inderdaad blijken de hooggespannen verwachtingen van de elf communisten die in Tsjevengoer achterblijven apocalyptische proporties aan to nemen . Als de
avond valt, begint hun leider, Tsjepournyj, plots bang
en stil to worden : "zou de zon die ochtend wel opkomen en zou het ooit ochtend worden? De oude wereld
bestond immers niet meer ." (Platonov 1988, p . 253)
Als de zon de volgende ochtend toch nog op blijkt to
komen concludeert hiJ' : "De zon is er dus ook een van
ons! " (Ibidem, p . 255) om vervolgens de doctrine to
ontwikkelen dat de mensen onder het communisme
niet langer hoeven to werken, omdat de zon, die trouwe kameraad, dat al voor hen doet . Arbeid beschouwt
hij als een uitvloeisel van de uitbuiting van het proletariaat door de bourgeoisie . Nu zij de bourgeoisie hebben geliquideerd, zou die in het klasseloze Tsjevengoer
dus niet meer noodzakelijk hoeven zijn . Daarmee is
de arbeid tot een contrarevolutionaire activiteit geworden, die enkel gedoogd kan worden wanneer er niets

mee 9aproduceerd wordt. Elke zaterda9 widen
de
J
TJ'even9oerse proletariers zich daarom op vri1'willi9e
basis aan het naar elkaar toe dra9en van de
Ts1'even9oerse huizen opdat ze "dichter biJ' elkaar
komen to wonen"Ibidem, p . 296 met als eni9 resultact dat de huizen in een chaotische wirwar op elkaar
9edrukt komen to staan en dat het vri1'wel onmo9eli1'k
wordt op efficiente wiJ'ze van A naar B to komen .
De bovennatuurli1'ke insla9 van hun interpretatie
van de communistische heilsleer bliJ'kt echter het
duideliJ'kst uit de houdin9 van de TsJ'even9oerse communisten ten opzichte van de dood . 0p een da 9
belandt een rondzwervende bedelares met een doodziek zoontJ'e in Ts1'even9oer. De vol9ende da9 komt het
zoontJ'e, tot ontzettin9 van de Ts1'even9oerse communisten to overliJ'den . Ts1'epournYJ' is ervan overtui9d dat
hi1' het kind opnieuw tot leven kan wekken want, zo
ze9t hi1' . "communisme en heel de natuur werken hier
samen . 0p een andere plasts was hi1 ' 9isteravond al
9estorven . Die extra da9 die hiJ' heeft 9eleefd dankt
hiJ' aan TsJ'even9oer- dat ze9 ik J'e! "Ibidem . p . 307
TsJ'epournYJ' slag9t er echter niet in het kind to reanimeren . waardoor het 9eloof van de TsJ'even9oerse
communismn in de door hen 9erealiseerde utopie o p
ziJ'n 9rondvesten be9int to trillen . "Alle mensen worden geboren leven en sterven door sociale condities ,
en anders niet kameraden " zo doceert hun ideoloo g
Prokofi Ibidem . Aan9ezien het communisme een
sociale conditie is kunnen ziJ' niet anders dan erkennen dat de heilstaat die ziJ j in Tsjevengoer 9esticht
hebben de hoofdverantwoordeli1'ke is voor de dood
van het kind .
Vanaf dat moment wordt de stemming in
Tsjevengoer steeds apathischer. De dood van het kind
liJ'kt op9evat to worden als een onheilsteken dat het
failliet van het communistische experiment in
Tsjevengoer heeft aan9etoond een faillissement dat
aan het eind van de roman wordt beze9eld wanneer
een patrouille van kozakken de stall aanvalt en verpletterend verslaat . Ner9ens wordt in Tsjevengoer
expliciet vermeld wie deze kozakken preties zi1'n, last
staan met welk motief ze tot de aanval over9aan . Ze
worden beschreven als een efficiente vechtmachine
zonder eni9a menseliJ'kheid of individualiteit, als vormden ze slechts een instrument in de handen van het
onvermi1'deli1'ke noodlot dat 9een utopieen op aarde
duldt . Maar ook een minder hoo9dravende interpretatie behoort tot de mo9eli1'kheden . De eni9a efficiente
militaire macht die aan het begin van de 1'aren twinti 9
no9 over was in Rusland was immers het Rode le9er
van de communistische parti1' . En de communistische

partiJ' spron9 al even onzachtzinni9 met ideolo9ische
afwi1'kin9en om als het noodlot met utopieen .
Dit is de ziel ruik maar!
Het meest fundamentele verschil tussen het christeli1'ke en het communistische wereldbeeld is dat
christenen 9eloven in een onstoffeli1'ke ziel die uiteindeli1'k aan de materie en de daaraan 9erelateerde
aardse lusten zou moeten ontstiJ9' en terwiJ'I communisten het bestaan van een der9eli1'ke onstoffeliJ'ke ziel
in principe ontkennen en in de aardse overlevin9sdran9 Juist de motor zien die de 9eschiedenis voortdrift
J . De problematiek wordt aardi9 9eillustreerd door
het personage Sambikin die in een antler werk van
Platonov, de onvoltooid 9ebleven roman De 9e/ukki9e
Moskou, op zoek 9aat naar de menseliJ'ke ziel . Als hi'J
bi1' een liJ'kschouwin9 ontdekt dat er zich in de darmen
een lee9to bevindt tussen het voedsel en de reeds verteerde ontlastin9, meent hiJ ' de ziel to hebben 9evonden : "Deze lee9to in de darmen zui9t de 9ehele
mensheid in zich op en bewee9t de wereld9eschiedenis . Dit is de ziel ruik maar! "Platonov 1999, p .80
Platonov deelt de marxistische nadruk op het
z
materiele . Het spirituele li1'kt in Tsjevengoer vaak pas
bestaansrecht to hebben als J'e het kunt aanraken . Bi'J
een der9eliJ'ke extreme behoefte aan concrete 'bewiJ'zen' hoeft het 9een verwonderin9 to wekken dat
Platonovs personages soms be9innen to twiJ'felen aan
het bestaan van de ziel en hun ei9en lichaam beginnen to ervaren als een le9a> zielloze huts zoals in
Tsjevengoer bi1'voorbeeld Zachar Pavlovits1' overkomt :
'Als hiJ' overda9 over het zonni9a en stapte kon hi'J
de 9edachte niet van zich afzetten dat de mens van de
worm afstamde en een worm is een simpel akeli 9
buis1'e waar helemaal niets inzit - alleen maar le9e,
stinkende duisternis ."Platonov 1988, p . 16
In zoverre Platonovs personages er wet van overtui9d ziJ'n dat de ziel daadwerkeli1'k bestaat koesteren
ze de concrete manifestaties van die ziel - iemands
lichaam een door hem geschreven brief, een van
zweetlucht doordron9en handdoek - en liken
ze
J
soms zelfs to denken dat ze door het preserveren van
die concrete manifestaties ook het voortbestaan van
de ziel zeker kunnen stellen . Zo bouwt Zachar
Pavlovits1', wanneer ziJ'n plee9zoon drei9t to overli1'den
een doodskist om liens IiJ'k in to bewaren "zo niet
levend dan toch on9eschonden ter 9edachtenis en om
van to houden" . En hiJ' is zelfs van plan "om zi1'n zoon
om de tien 1jaar op to graven om hem to kunnen zien
en zich met hem samen to voelen"Ibidem
. 79) . De
aandachti9a lezer zal hierin een echo herkennen van
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de ideeen van de christelijke filosoof Fjodorov, die
immers in de preseroering van het menselijke lichaam
de methode bij uitstek zag om de onsterfelijkheid van
de menselijke ziel to bewerkstelligen .
Platonov lijkt echter aanmerkelijk minder vertrouwen to hebben in deze methode dan Fodorov .
Daarvoor is de materie in Platonovs universum al to
zeer aan verval onderhevig . Hij besteedt uitgebreid
aandacht aan de manier waarop de aarde en de mensen door droogte en erosie worden uitgeput . De
manier waarop dit fysieke verval de ziel bedreigt, komt
het duidelijkst tot uiting in de beschrijving van de 'overigen' . Met die term wordt een groep mensen aangeduid die de Tsjevengoerse communisten hebben uitverkoren om in hun nieuwe Tsjevengoer to komen
wonen . Ze worden gekenmerkt doordat ze fysiek en
geestelijk volstrekt zijn afgetakeld . "Verstand konden
overigen ook niet hebben," zo schrijft Platonov,
verstand en wakkere zintui9en konden slechts in
mensen voorkomen met een vriJ'e Iichaamsreserve en
de warmte van een wonin9 boven hun hoofd ."
Ibidem, p . 284 Als 9evol9 van de ontberin9en die
deze mensen hebben doorstaan, ziJjn hun 9eesteli1jke
vermo9ens tot een minimum 9ereduceerd . Hun ziel is
of9estorven .

menselijke geest en de maar al to vergankelijke matere
. Die vergankelijkheid is voor de personages in
Tsjevengoer even fascinerend als afschrikwekkend .
Aan het begin van de roman vertelt Platonov over een
visser die zichzelf verdrinkt in een meer, outer uit
nieuwsgierigheid naar de dood . Hij laat een zoon achter, Aleksandr Dvanov, die zich later in Tsjevengoer zal
vestigen, in de ijdele hoop dat het venial daar uitgebannen zal kunnen worden . Nadat het revolutionaire
vuur aan het eind van de roman door de kozakken in
een bloedbad is gesmoord, geeft Dvanov het verzet
tegen de vergankelijkheid echter op . Hij keen terug
naar het meer en het graf van zijn vader . "Hij keek

Maar waar is het socialisme toch?
Ook het socialisme is voor Platonovs personages vaak
een abstract ideaal dat ze concreet 9ematerialiseerd
willen zien voordat ze erin kunnen 9eloven . "Maar
waar is het socialisme toch?" ibidem, p . 84 laat
Platonov een van ziJjn personages zich afvra9en f als hijJ

Kri'n Peter Hesselink studeert Al9emene Letteren aan de

wakker wordt uit een verwarde Broom waarna hi'1
vervol9ens spiedend in de duisternis van de kamer
rond be9mt to kiJken als was hiJ op zoek naar een
concreet object . De po9in9 in TsJ'even9oer een communistische heilstaat to stichten vormt een po9in 9
een der9eliJjke materialiserin9 van het socialistische
ideaal to bewerkstelli9en . Ze zou een bastion moeten
vormen dat de 9eest vnJwaart van het verval . De
materie bli)'kt echter wederom weerbarsti9 . Het overli1jden van het zoont1'e van de bedelares bevesti9t dat
de ver9ankeli1'kheid ook in TsJ'even9oer niet buiten de
deur 9ehouden ken worden . De kozakken 9even
slechts het 9enadeschot .
Zo weet Platonov aan de hand van een specifieke
historische problematiek - de wi1'ze waarop er in
de eerste J'aren na de oktoberrevolutie aan de
communistische heilsleer invullin9 werd 9a9even een universeel en voor seder mens even relevant
theme aan to kaarten : de moeizame relatie tussen de
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naar het onveranderde stille meer en schrok," zo
schrijft Platonov. "Hier was zijn vader immers nog : zijn
beenderen, de eens levende stof van zijn lichaam, zijn
vergane bezwete hemd, heel het vaderland van leven
en vriendschap . Daar was ook het benauwde onafscheidelijke plaatsje voor Aleksandr waar op de terugkeer werd gewacht van de eeuwige vriendschap van
dat bloed dat eens in het lichaam van de vader aan de
zoon was gegeven ." Dan loopt hij het meer in, "op
zoek naar de weg die zijn vader ooit ging door de
nieuwsgierigheid naar de dood ." (Ibidem, pp . 414415)

Universiteit Utrecht, met als specialisatie Engels verta/en. Tot
voor kort was hi] redacteur van Vooys .
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,
Veel van de inzichten die ik in de hiernavolgende alinea s
zal uitwerken, dank ik aan het uitstekende hoofdstuk dat i n
Seifrid (1984) aan Ts1evengoer gew1d is .
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Gulliver en zijn
kamerpot
W.F. Hermans in interviews

"Wie Hermans in ziJjn woonstad Gronin9en opzoekt, ontmoet allerminst een rancuneuze,
eenzelvi9a kankeraar, maar een ontvankeli1'ke, vriendeli1'ke man ." Li1'kt het zo, of komt de
schri!'ver van deze woorden eni9suns teleur9esteld over? Een interview met de 9rote schriJ'ver was niet zomaar lets, daarvoor diende men zich to wapenen . Is de 9einterviewde
Hermans dezelfde als de schri1'ver? Eveline Bos zocht een antwoord in de vele interviews
die de auteur 9af .

Eveline Bos

Men be9int niet zomaar aan een interview met
de Gronin9se auteur. Het is bekend, dat hi]
J erg
lasti9 kan zijn,
plotseling boos kan worden over
J
vra9en en het interview van ti'd tot ti'd
we!
J
onderbreekt our wat 9rimmi9 voor zich uit to
staren . De interviewer weet dan niet of het
onderhoud a!s 9eeindi9d dient to worden
beschouwd. . . . De schri Jver is tameli'k
J vriendewhisky
lijk,
maar op een afstand. Hi'
J biedt een
aan . RuYter 1979, pp . 123-124
Even later verschijnt
overde auteur zelf op de
loop, een verzor9de, robuuste verschi'nin9;
ziljn
l

hoofd doet denken aan de ma9ische koPPen o P
Paaseiland.
Achter de 9 oudomrande bri! ki'ken
de ogen van
J
de door een 9root 9edeelte van de vaderlandse

schri1 versmeute gevreesde- 9ehate en verguisde
scribent op vallend vriendehjk en oplettend.
Koolhaas 1979,

. 80

Tussen de re9els door is het duideliJ'k to lezen : wie WE

Hermans interviewt vreest een 9eweldenaar, de man
van de messcherpe p olemiekenbundel Mandari"nen
J
op zwavelzuur. Een meedo9enloze literator die als een
op9ewonden onderwiJ'zer 9evesti9de autoriteiten als
Victor E . van Vriesland en Menno ter Braak drifti9 naar
de hoek van de klas verwiJ'st die onverbiddeli1'k schriJjvers als Cees Buddin9h' en Adriaan van der Veen met
een Iiniaal op de stoute vin9ers slaat en die telkens
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maar weer met ziJjn kriJjt1je in fraaie volzinnen ziJjn kritiek op de heersende maatschappeliJ'ke moraal op het
bord krast . Licht bibberend staPt de interviewer over
de drempel van huize Hermans terwiJ'I hem in 9edach-

ten de auteur voor o9en komt die in zi1jn roman !k heb

alti1 dgJ
e!i"k zi1jn hoofd p ersoon vliJ'mscherp Iaat uithalen
naar de katholieken en dat terwi1'I 1'aren-viJjfti9-

Nederland no9 verre9aand verzuild was : "De
Katholieken! dat is het meest schunni9a, belazerde ,
onderkruiperi9a, besodemieterde deel van ons yolk!
Maar die naaien er op los! Die planten zich voort! Als
koniJ'nen ratten vlooien luizen . Die emi9reren niet!
Die bliJven wel zitten in Brabant en Limbur9 met
Puisten op hun wan9en en rotte kiezen van het
ouwels eten ."Hermans 1971, p .26
Maar het to9endeel bli1'kt tot verbazin9 van de
interviewers meestal het 9eval . Hermans ontpopt zich
tot een uiterst vriendeli1jk en 9astvri1j heerschap dat zi1jn
9asten onthaalt op een 9las whisky of bier of op "zeer
fraaie wiJ'nen" Nooteboom 1979, p . 282 . Uit de
meeste inleidende woorden van de interviews spreekt
dan ook opluchtin9 en wat de lezer onder o9en kri1'9t
is een prettig 9esprek . Sours wil Hermans zich plotselin9 van ziJjn veniJ'ni9e kant laten zien en een interview
abrupt beeindi9en, maar de interviewer heeft dan al
meer dan 9enoe9 materiaal our er een uit9ebreid versla9 van to maken . Het beeld dat we, de interviews
lezend op het eerste 9ezicht kriJ9en is dat van een ,
9eheel te9en de verwachtin9 in innemende persoonli1jkheid .

Hermans zelf ziet zich ook 9eenszins als een kwaadwillende zelfverzekerde querulant . "Nee, ik ben helemaal geen man die makkeli1'k een cafe binnenstapt om
met iemand to praten . . . . Ik ben helemaal niet trots
en 9ereserveerd . Ik ben eerder mensenschuw." Oude

Ste99e 1979, p . 191
In wezen ben ik een verle9en
en naief mens . . . . Ik ben ar9eloos ." Mei1'er 1979,
p232 Hermans 9eeft wel toe dat hiJ' misschien te9en
sommi9a instellin9en en mensen minder vriendeli1'k
is maar over het al9emeen is hijj er "nooit op uit
9eweest een image to kweken van iemand die in de
contramine is" Bloem 1979, p . 157).
Maar is dit verschil tussen de schri1'ver Hermans en
de 9einterviewde Hermans ook daadwerkeliJjk aanwezi9? Of is de pratende Hermans J'uist dezelfde als de
schriJ'vende? A9eert hijj met dezelfde feiheid in de
interviews als in zi1jn boeken? In het vervol9 van deze
biJjdra9e zal ik aan de hand van enkele thema's de
ideeen van Hermans achter elkaar zetten zoals die
naar voren komen in zi1jn interviews . Dat Hermans wel
de9eli1jk ook in ziJ'n interviews zo of en toe in de
contramine 9aat zoals hijj het zelf noemt, en dat het
verschil tussen de pratende en de schriJ'vende Hermans
niet zo 9root is als misschien wel IiJjkt zal alien9s wel
duideliJ'k worden .
,.

Daar kan die man ook niets aan doen
Nederland is voor Hermans alti1jd een 9rote bron van

er9ernis 9eweest zo 9eeft hijj veelvuldi9 toe . Wat hem
vooral opbreekt in de Nederlandse cultuur is de alom
aanwezi9e middelmati9held . Waar hijj ook kiJjkt, overal
is middelmati9held troef . En als hi1 ' zich dan no9 van
Nederland zou kunnen distantieren maar nee uiteindeliJ'k bliJ'ft hi1, met name door de taal alti1'd aan zi1'n
vaderland verbonden . Ook al woont hijj in Paris
1 of
Brussel Nederland drag9t hi1' steeds met zich mee : "Ik
ben een Nederlandse auteur . lets antlers ben ik niet .
Dus Jje kunt wel ze99en een loden last maar 1je kunt
dat net zo 9oed te9en iemand ze99en die scheel is .
Daar kan die man ook niets aan doen . Zo leeft die ."
Nooteboom 1979, p .291
Neem de manier waarop te9en het literaire klimaat
aan9ekeken wordt. Hoe kan de Nederlandse cultuur
voor een auteur niet verstikkend werken en een bron
van er9ernis ziJjn? Het is "maar literatuur, daar houden
we verder 9een rekenin9 mee . . . . Literatuur is 9een
nieuws in Nederland ." Nooteboom 1979, p . 288 En
dan is het ook no9 eens mo9eliJ'k in Nederland om succes to hebben met slechte boeken die slechte titels
hebben! Pam 1983, p . 338 In Nederland hebben
vol9ens Hermans de middelmati9en een verbond

Hermans en zijn interviewer Freddy de Vree
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gesloten en deze "samenzwering der middelmatigen"
wordt gesteund door de overheid, die de kunst subsidieert : "men subsidieert niet de goede schrijvers, maar
de nooddruftige schrijvers . lemand die het financieel
niet nodig heeft, die krijgt het niet . Er is Been sprake
van dat de overheid zich van een scheppende task
bewust zou zijn ." (Flothuis 1979, p . 115) In
Nederland is alles op mensenliefde gebaseerd . Het
mooie telt niet mee ." (Van Tijn 1993, p . 17)
Ook de politiek in Nederland wordt gekenmerkt
door middelmatigheid . Niet de bekwaamste man
wordt tot minister gekozen maar de onschadelijkste :
"degene van wie de machtsgroepen het minst to vrezen hebben" (Sleutelaar, Verhagen en Vaandrager
1979, p . 59) . Als politicus dien je je in Nederland altijd
naar alles to plooien, constant compromissen
to sluiten . Democratie is volgens Hermans in
Nederland voornamelijk een maskerade . Er bestaat
dan wel Been censuur op kranten, maar dat komt
eenvoudig omdat de kranten vanzelf al niet schrijven
over dingen waar ze niet over mogen schrijven ."
(Ibidem) De ontmaskering van deze verdomde 'polderdemocratie' zal dus wel nooit plaatsvinden, zo vreest
de auteur.
Het hele principe van democratie zelf vindt
Hermans sowieso maar niets . Vooral niet voor een
klein landje als Nederland . De Tweede Kamer is voor
hem een eindeloze "verpraterij van tijd" en "volkomen nutteloos" . "Ik geloof helemaal niet dat een
autoritair regime zo slecht zou zijn . De vrijheid van
drukpers - het is eenvoudig een vooroordeel van
ouderwetse dictatoren dat je de pers moet breidelen .
Helemaal niet! Laat die pers maar rack kletsen . De
mensen zijn toch to stom om de krant to lezen . Laat
maar gaan!" (Van Straten z .j ., p . 40)
Nederlanders ontbreekt het aan de nodige nieuwsgierigheid naar de feiten ; er is in Nederland "geen
wezenlijke belangstelling . [ . . .] De gemiddelde
Nederlander blijft een erg verpieterde, kleinburgerlijke middenstander." (Flothuis 1979, pp . 104-105)
Hermans heeft over het algemeen het gevoel dat er in
Nederland maar weinig gebeurt en dat "hier alleen
maar koekebakkers wonen ." (Flothuis 1979, p . 122)
In het gunstigste geval is de Nederlander uit op commercieel succes en praktische t oepassingen . AI het
theoretische, filosofische, als dat al aanwezig is, wordt
in het theologische getrokken, dit tot grote ergernis
van Hermans . Maar "de moed om je to ergeren, die
raak je wel een beetje kwijt, omdat de tegenwerking
al zo vlug begint in Nederland ." (Sleutelaar en Calis
1979, p . 44) En dat is ook iets dat Hermans is
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opgevallen : "dat zoveel jongere talenten heel vlug de
moed hebben opgegeven" (Flothuis 1979, p . 122) .
Nederland denkt in haar bekrompenheid ook lets
aan bepaalde heersende toestanden in de wereld to
kunnen veranderen, zoals aan de Apartheid in ZuidAfrika . "Geen enkel land is zo gek . Moet Nederland
zich verbeelden iets aan de toestanden to kunnen verbeteren door een enkele schrijver [lees : Hermans, EB]
die het land bezoekt, to belasteren? [ . . .] leder land dat
Zuid-Afrika wil treffen kan het op alle gebieden treffen,
behalve op dat van de literatuur. Maar in Nederland is
het precies omgekeerd . Het cultureel verdrag met Zuid
Afrika is opgezegd, maar Shell gaat gewoon door en er
zijn ook nog vele andere bedrijven die goede zaken
doen ." (Pam 1979, p . 356) Buiten alle andere negatieve kanten is Nederland dus ook nog hypocriet .
Zou Hermans in 1921 zijn eigen wieg voor het uitkiezen gehad hebben, dan zouden gegarandeerd alle
wiegen tussen Sint Annaparochie en Maastricht zonder pardon overgeslagen worden . Nederland is een
k/ein land, aldus Hermans . Niet alleen wat de omvang
betreft, maar ook in haar politiek, haar denken en ontwikkelin9 . Nee, wie op zoek wil gaan naar een vaderlands karaktertrekje dat tussen de tulpen, de kaas en
de klompen niet door de atom woekerende middelmatigheid verregaand is aangetast, krijgt het erg moeilijk .
Likken en liegen
En dan het vaderlandse literaire circuit . De journalistiek, de literaire kritiek, ze kunnen op weinig
enthousiasme bij Hermans rekenen . Hoe kan het ook
anders? Waarin zou Nederland immers wel uitblinken
anders dan het in de grond boren van elk lovenswaardig initiatief?
Allereerst de journalistiek . Hermans heeft er geen
goed woord voor over. Niet alleen schrijven de
Nederlandse kranten toch nooit over de dingen waarover niet mag worden geschreven, maar daarbij is wat
journalisten schrijven ook "bijna altijd mislukt, omdat
het maar van heel tijdelijke waarde is; omdat de journalist gedwongen is de ene dag dit, de andere dat to
zeggen ; allerhande dingen die verder met hem, met
zijn diepste wezen, niets to maken hebben" (Botha en
Roos 1983, p . 379) . En de journalistiek is nu eenmaal
iaf, zeker waar het om politieke zaken gaat .
Maar tegenover schrijvers hebben de krantenjongens een heel wat minder onderdanige houding .
"Journalisten zijn jaloers op schrijvers, niet op politici .
Want in de politiek breng je het alleen ver met likken
en liegen . Nou, dat kunnen zij ook, schrijven niet ."
(Janssen 1979, p . 27) Hermans noemt daarom de jour-

je je daarbij to realiseren "dat de kracht van een verhaal zit in de constructie" (De Vree 1979, p . 279).
De gedachte om buitenlandse auteurs na to doen
vindt Hermans verwerpelijk . Imiteren, "dat is jets waar
ik me attijd met hand en tand tegen verzet heb"
(Meijer 1979, p . 214) . Stof voor je boeken haal je juist
uit de dingen die je kent, uit je omgeving . "Je schrijft
over datgene wat in je bloed zit, niet over dingen die
je in een boekje hebt gelezen ." (Janssen 1979, p . 26)
In het geval van Hermans zit Nederland in zijn bloed,
dat kent hij het beste . "Je kunt nog zo'n grote antipatriot zijn, je vaderland blijft de enige authentieke
materie . Ik weet niet waardoor het komt dat ik het
schrijven als voornaamste levensvervulling heb gekozen, terwijl ik zo de pest heb can Nederland . Misschien
ben ik een masochist, wie zal het zeggen . " (Sleutelaar,
Verhagen en Vaandrager 1979, p . 62) Dat schijnheilige
vaderland dat je tot vervloekens toe in je nachtmerries
blijft achtervolgen, maakt je uiteindelijk toch tot schrijver, tot een Nederlands schrijver. Een vlucht uit het
hieraan noodzakelijk verbonden provincialisme is niet
mogelijk door simpelweg het land to verlaten, nee, als
je het idee hebt dat je bestaan tot dusver uiterst provinciaal geinspireerd is geweest, dan moet je "over je
eigen land en je eigen ideeen, alles waar je mee geboren bent en alles wat je aangeleerd is, dan moet je
daarover op zo'n manier proberen to schrijven dat het
niet zo provinciaal is- dat is de enige manier om eraan
to ontkomen" (Bloem 1979, p . 159) .
Hermans schrijft vanuit een "misantropische
gemoedsgesteldheid", (Meijer 1979, p . 225) geen
geengageerde literatuur. "Het enige waar het mij bij
het schrijven [ . . .] om gaat, is dat ik tot uitdrukking wil
brengen mijn persoonlijke indruk en verder heb ik
overal lak can ." (Dude Stegge 1979, p . 192) loch ziet
Hermans wel degelijk een functie weggetegd voor de
literatuur, maar dan in eerste instantie een functie ten
Een schrijver is zijn eigen psychiater
opzichte van de schrijver zelf . Het schrijven zorgt voor
harmonie in het leven van de schrijver . Als men bij dit
Waarom schrijft Hermans eigenlijk in deze wereld van
hypocrisie, bekrompenheid, eigenbaat en zelfzucht? schrijven niet eerlijk is tegenover zichzelf, kan dat de
harmonie verstoren en ook erg gevaarlijk zijn . (Van der
Wat wil hij met zijn boeken bereiken en waaraan moeten zij voldoen? Een van de redenen dat hij de journa- Veen 1979, p . 29) "Een schrijver is zijn eigen psychialistiek zo slecht acht is het tijdelijke karakter van deze
ter." (Meijer 1979, p . 228) loch laat hij zich ook een
schrijfsels. Want : "Het ideaal moet zijn om een boek meer geengageerde functie ontvallen : "De functie van
to schrijven zo, dat iedere imbeciel het kan begrijpen, een roman is de fundamentele eenzaamheid van alle
niet alleen nu, maar ook over tien of honderd jaar ." mensen op to heffen . Dat vind ik heel belangrijk ."
(Bloem 1979, p . 160) Veel van de Nederlandse romans
(Nooteboom 1979, p . 295)'
Typisch bij deze uitlating is dat Hermans het
hebben een tijdelijk karakter . Er wordt van uitgegaan
isolement van zijn medemens even wil doorbreken,
dat de lezer bekend is met de gebeurtenissen van
toen, maar vaak is men die na een aantal jaren weer maar dat hij dat doet vanuit een geisoleerde positie .
vergeten . En natuurlijk, het zij nogmaals gezegd, dien
Hij zegt zelf : "elke auteur leeft geisoleerd van de

nalistiek kwaadaardig, omdat ze alles zo weet to interpreteren dat ze een goede schrijver (lees : Hermans) in
een kwaad daglicht stelt . Hetzelfde geldt voor interviews . De interviewer komt terug na een gesprek met
een alleszins beminnelijke man, maar een dergelijk
rooskleurig verhaal wil de hoofdredacteur niet publiceren . "De mensen zeggen : Hermans is een kwaadaardige man en dan moet je je verhaal ook in die sfeer
maken en dan verschijnt er weer zo'n interview ."
(Venema 1979, pp . 205-206)
De gevoelens van literaire critici tegenover de
schrijvers die zij recenseren, zijn volgens Hermans al
niet veel sympathieker : hun hoofdmotief is veelal
wrack, waaraan een mislukte carriPre als auteur ten
grondslag ligt . En critici richten zich op de verkeerde
zaken in hun besprekingen . Hermans bevestigt graag
nog even zijn positie in de discussie 'vorm of vent : "Ik
geloof dat critici zich in de eerste plaats met de techniek, vooral de compositie van een boek, zouden
moeten bezighouden, met de uitbeelding eerder dan
met het uitgebeelde . Dat zou een manier zijn om iets
concreets to zeggen, maar juist van de techniek weten
de meesten niets ." ('s-Gravesande 1979, p . 35)
Hermans verwijt het merendeel van de critici boeken
maar half to lezen of zelfs helemaal niet .
En dat terwijl Hermans de literaire kritiek toch van
grote waarde acht voor zowel het publiek als voor de
auteur : "het is van het hoogste belang dat het publiek
in de dag- en weekbladen uitvoerig wordt voorgelicht .
Niet uit commercieel oogpunt, maar omdat men dan
de indruk heeft dat er iets gaande is . Dat is voor het
hele litteraire bedrijf een aanmoediging . Men heeft dan
niet het gevoel in een luchtledig to leven, wat geloof ik,
haast alle schrijvers in Nederland hebben ." (Ibidem, p .
36) Maar ja, wie kan verwachten dat critici verder kijken dan hun kleinzerige krantenpapieren neus?
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illustratie Carlijn Bottemanne

wereld dat is een van de risico's van dit yak . [H ]et isolement is de beroepsziekte van de auteur ." Venema
1979, p .206
Alle moraal is 9roePsmoraal
Hoe denkt Hermans in ziJn interviews over het bestaan
zelf, hoe kan de mens zi1n leven zinvol innchten
waarnaar client hiJ' zich to richten? Naar het 9evoel van
Hermans bestaat er 9een eeuw9, universeel 9eidend
p atroon waarnaar de mensen kunnen, dan wet
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moeten leven . De zin van het leven willen weten, is
naar zijn idee nutteloos simpeiwe9 omdat Je dan zou
moeten weten wat niet-leven inhoudt . En dat weten is
net zo onmo9eliJ'k als dat de paus in een strakke spiJ'kerbroek en met zijn nieuwe vriendin in de hand de
mis o pdraa 9t . Vo 9ens Hermans kun J'e 9een afstand
nemen van het leven, J 'e hebt geen ver9eliJ'kin9smatenaal . Er valt nu eenmaaIgen
e duideliJ'k doel to defmieren sim pewe omdat
het "I even zeif helemaal 9een
g
bedoelin 9 heeft " Wat moet een schri'ver doen?

1979 . p . 184 . Voor alles leeft de mens 9ewoon door :

"We stellen ons weleens een vraa9 ; vooral als het minder 9oed gaatr• zo zi1jn we wet-• maar nadat 1'e bi1' een
to9envaller de haren uit Jje kop hebt 9erukt 9a 1je
9ewoon door met ademhalen ."Bos 1979, p .73
Praten over ethiek en moraal en de zip van het leven
beschouwt Hermans als diepzinnig leuteren . Ten grondslag aan dit 9eleuter ligt to veel eten en welvaart . "Met
een voile maa9 is het 9oed filosoferen . . . . Moraal
ethiek en 9eloof leg9en het loodJje te9en de hopger .
Die mooie bovenbouw last de mens zondermeer vallen
wanneer hiJj moet eten . Confronteert de mens zich met
zi1jn naakte bestaan dan vraa9t hi1' : Hoe kriJ'9 ik een voile
maag? 0p die vraa9 worden alle aan9ebrachte 9renzen
van geloof en fatsoen doorbroken ."Ibidem, p . 75
Ethiek is voor Hermans hersenschimmen na1a9en .
"NatuurliJ'k is men in ziJjn 9edra9 nooit geheel vri1j .
Maar dat is alleen het 9evol9 van 's mensen allesbeheersende zucht tot nabootsing en van den dwang die
de roe
waarin hij leeft o hem uitoefent . Alle
moraal is groepsmoraal en uitsluitend een compromis
dat wordt op9eze9d, zodra iemand de geesteliJ'ke en
bovendien de materiele kracht heeft zich er niet aan to
houden . ' 's-Gravesande 1979, .33 Mensen zouden
er 9oed aan doen de opgete9de normen kritisch to
bekit'ken want ieder client ziJjn ei9en overtui9in9 to volgen . Maar de meesten kunnen dat domweg niet,• "de
meerderheid kan niet zonder Kerk of Politbureau ."
Janssen en De Vree 1988, p .520 In zaken als menselike
verbondenheid ziet hiJ j niet anders dan een wederJ
zi1'dse afhankeli1'kheid en dus : onvriJ'heid . Bos 1979,
p71 Vriendschap is een belan9en9emeenschap . "Je
kunt beter met elkaar bevriend ziJjn als J'e elkaar nodi g
hebt . " Mei1'er 1979, p .232
Hermans richt zich in ziJjn interviews veelvuldi g
te9en de 9rote ideolo9ieen- die uitgaan van een vaststaand sYsteem aan waarden . Veel mensen die "idealistische ideolo9ieen" verkondi9en be9riJ'pen allan g
"dat dat idealisme toch tot niets leidt maar dat ze het
vol houden om de kluit to bedriegen, doodeenvoudi 9
om aan de macht to bli1'ven"Kooiman en GraftdiJ'k
1979, p . 238 . Het marxisme biJ'voorbeeld beschouwt
Hermans als een leer waarvan opportunisme een over9root bestanddeel is . Er wordt 9ebruik9emaakt van de
mogeliJ'kheden die er zi1jn, en dan wordt er gedaan
alsof het doel bereikt is . Het communisme is in
Hermans' o9en 9een heilsleer. Terwi1i dat het9een is
waarnaar de mens op zoek is : h ell . A I zullen de mensen "altiJjd hun ei9en hell willen verwezenli1jken door
het onheil van anderen" Sleutelaar Verha9en en
Vaandra9er 1979, p .62 .

Naast deze pseudo-religie kan de rooms-katholieke
kerk biJ' Hermans ook op stevi9a kritiek rekenen omdat
het "een groot machtsinstituut is dat on9estraft zinlone en 9evaarli1'ke ideeen verspreidt" Bos 1979,
p . 78) . De kerk 9eeft een bindend voorschrift voor het
leven dat door de tiJ'd heen moet worden biJ'gesteld .
"Dat ziJjn toeren aan de trapeze- die ik niet kan bewonderen . Het is een vorm van verraad en dictatuur."
Ibidem Hermans gelooft niet in een 9oddeliJ'ke bestiering en beschouwt dat ook als een "krankzinnige
hoop van de mens dat er iets in dat kolossale heelal
buiten hem zou wezen dat op de een of andere
manier met hem begaan is, of hem een boodschap zal
sturen"Kooiman en GraftdiJ'k 1979, p .253 . De mens
zoekt naar antwoorden voor de din9en die al gebeurd
zi1jn en vindt die in het geloof . Het geloof is een rationalisatie achteraf, net als de ethiek . Wie engelen ziet
zweven ziet hoo9steps ziJjn ei9en hersenspinsets .
Wie is dat, die super-Hermans?
AI deze mismoedige menselijke misstanden weerhouden Hermans niet om met een grote energie kritiek to
leveren waar hij dat nodig acht en op wie hij dat nodig
acht . Maar wat dat betreft acht Hermans dat ook niets
anders dan zijn persoonlijke plicht . "lemand die denkt
dat het maar het beste zou wezen voor eeuwig en altijd
de lasteraars, de leugenaars, de bedriegers en de imbecielen het hoogste woord to laten voeren zonder ze
belachelijk to maken, die kan beter heroinespuiter worden of zich dooddrinken ." (Janssen en De Vree 1988,
p . 505) De polemiek, het middel waarvan Hermans
vaak gebruikmaakt, is daarbij niet alleen bijzonder nuttig, Hermans geeft toe dat hij polemiseren ook zeer
opwindend vindt. "Het is toch een groot genoegen om
iets beter to weten dan een ander . " (Pam 1983, p . 335)
Dat heeft hem echter niet atom populair gemaakt :
"Mijn reputatie schijnt zodanig to zijn dat mensen
tegen wie ik de meest onschuldige dingen zeg, denken
dat ik ze vernietigen wil ." (Janssen 1979, p . 24)
Hermans begrijpt maar weinig van alle commotie .
Wat maakt dat beetje pesten nou uit? Een opmerkinkje hier, een opmerkinkje daar. Leren we niet allemaal
van elkaar? "Ik pest ze trouwens ook niet . Ik ontmasker hun leugens en als ze doorgaan leugens staande to
houden, ontmasker ik die leugens opnieuw . Ook dan
ben ik, voor zover ik weet, de beminnelijkheid zelve .
Goedgemutst, opgewekt en met een welgemeende
kwinkslag hier en daar, dien ik ze van repliek . Dat is
alles ." (Janssen en De Vree, -1988, p . 539) Hermans
meent dat hij zijn tegenstanders juist een grote dienst
bewijst door ze to bekritiseren . Ten eerste omdat hij,
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gul van gemoed als hij is, tenminste een antwoord
terug schrijft - en daarom alleen al zouden ze blij
moeten zijn, meent hij . . . Maar van enige dankbaarheid merkt hij niets . En dat terwijl zijn kritiek in zijn
visie - en dat is ten tweede - menige maatschappelijke
carri~re heeft bevorderd, tenminste : aan de kant van
de bekritiseerden . "AI mijn tegenstanders zijn professor of Kamerlid geworden . [ . . .] Ze krijgen prijzen
en eervolle opdrachten om de biografie van de
kroonprins to schrijven ." (Ibidem) Het heeft alle carrieres bevorderd, behalve die van Hermans zelf .
Maatschappelijk gezien heeft het schrijven alleen maar
nadelen . (Van Tijn 1979, p . 100) Het schrijven is een
geduchte sta-in-de-weg bij zijn wetenschappelijke carriere . (Flothuis 1979, p . 101)
Als we Hermans moeten geloven heeft hij altijd al
tegenwerking gehad, in alles wat hij deed . Toen hij
naar Groningen ging om daar zijn wetenschappelijke
werk to gaan doen, heeft hij veel tegenwerking
ondervonden . Hij stond bekend als "die Hermans van
dat proces" (Nooteboom 1979, p . 285), het proces dat
is gevoerd naar aanleiding van de roman /k heb a/tijd
gelijk uit 1951 . Hermans werd vrijgesproken . Daarmee
was naar zijn idee de toon gezet . "Ik geloof dat er . . .
nou ja, dat ik van alle kanten tegenwerking, ook wel
geheime tegenwerking, ondervonden heb door mijn
schrijverij ." (Sleutelaar, Verhagen en Vaandrager 1979,
p . 49) Ondanks (of misschien waarschijnlijker : dankzij)
al deze tegenwerking blijft Hermans doorgaan, omdat
hij het gevoel heeft dat hij iets bepaalds moet volbrengen, een snort opdracht . (Pam 1979, p . 339) Hij
had altijd al het gevoel "dat ik dan toch voor iets onalledaags was voorbestemd ." (Meijer 1979, p . 226) En
wie zou daaraan duroen twijfelen?
Wat Hermans het meest dwars zit, is het felt dat
wanneer hij dingen zegt of schrijft, er groot tumult
ontstaat . Vervolgens wordt gezegd dat hij ongelijk
heeft, maar wanneer blijkt dat zijn tegenstanders fout
zaten en Hermans goed, worden geen excuses of iets
dergelijks aangeboden . (Zaal 1993, p . 85 ; Nooteboom
1979, p . 290) En Hermans heeft vaak al eerder een
heldere visie op de dingen dan de meeste mensen, zo
meent hij . "Wat mij het meest benauwt, en ik heb dat
in 1951 al gezegd, dat is de klemmende mate waarop
in Nederland de overbevolking toeneemt . Op dat
punt komt alles samen . [ . . .) Ik heb in 1951 al herrie
gemaakt over het feit dat men hier op essentiele punten dingen verzuimt . [ . . .] Hoe wil men nu klagen over
overbevolking als men een premie stelt op het voortbrengen van een heleboel kinderen?" (Flothuis 1979,
pp . 109, 110) In 1966 leidt de PVDA een grote neder-
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laag tijdens de verkiezingen . En jawel, Hermans had
dat al voorzien . De PVDA heeft "zich in de luren laten
leggen door Cals, een man waartegen ik veertien jaar
geleden al heb gewaarschuwd . [ . . .] Als men veertien
jaar geleden de Mandarijnen had gelezen had dit
voorkomen kunnen worden ." (Van Tijn 1979, p . 84)
Ook schrijvers die door Hermans bekritiseerd worden, hadden zijn opmerkingen kunnen voorkomen .
Een schrijver met een beetje gezond verstand (in het
volgende citaat is dat Cees Buddingh', in wiens vrij
onverwachte dood een kritiek van Hermans nog een
helpende hand gehad schijnt to hebben) moet zijn literaire produdie altijd op haar waarde beoordelen en bij
tegenvallend resultaat altijd beseffen :
dat kan nooir onder hei oog van Hermans
komen . En wat zal die zeggen? Toen had hi]
moeten op/etten, want hi] kept mij toch ook al
jaren . DaC heeft hi] niet gedaan en dat heb ik
hem kwalijk genomen.
Interviewer: Ge/dt het voor iedere schrijver, dat
hi] er rekening mee moet houden dai het wel
eens onder het oog van Hermans kan komen?
-Natuurlijk, ook voor mijze/f . eij ieder boek dat
ik schrijf houd ik er rekening mee dat hei wel
eens onder het oog van een super-Hermans kan
komen, die mij aandoei wat ik Buddingh' heb
aangedaan .
Interviewer : Wie is dat, die super-Hermans?
-Die bestaat waarschijnlijk niet . A/thans hi]
heeft zich nog niet gemanifesteerd, maar het
kan altijd gebeuren . (Pam 1983, p . 336)
Hermans is dus naar eigen zeggen waarschijnlijk uniek .
Hij vindt dat hij ondanks alle tegenwerking en ellende
die zijn schrijverij heeft gebracht een beminnelijk persoon is gebleven . Zelfs het felt dat hij een van de meest
gelezen auteurs werd, en de waardering die hij in de
latere jaren wel kreeg, maakten het leed allerminst
goed : "Ja, nu . Maar in de tijd dat ik het het meest
nodig had, was ik dat niet ." (Nooteboom 1979, p . 292)
Gulliver en zijn pispot
Wie na deze uiteenzetting nog wil betogen dat
Hermans niet ook in zijn interviews vaak licht "in de
contramine" is, heeft een buitengewoon Nederlandse
manier van lezen . Hoe Hermans over zijn vaderland,
zijn literaire collegae, de wereld, de zin van het leven
denkt, is weinig reden om uitbundig de feestslingers
buiten to hangen . Af en toe neigen zijn ideeen zelfs
naar het paranoide .

Gelukkig is er tussen de regels van zijn interviews wel
zijn kamerpot erover leeg to gooien . En wordt
eens ruimte voor een flinke scheut verfrissende ironie .
dan gestraft omdai je binnen het paleis niet
In een gesprek met Hans van Straten bespreekt
met urine mag morsen . (Van Straten z .j ., p . 57)
Hermans de verfilming van De donkere kamer van
Damokles . Van Straten zegt dat de blauwe tramwa- Die arme Gulliver - maar goed dat hij nog veel gelezen
gens die Hermans beschrijft niet meer in Voorburg rij- wordt .
den en zelfs verbrand worden : "Alle herinnering aan
Hermans wordt uitgebrand! ", roept Van Straten Eve/me Bos studeert Nederlandse taal en letterkunde aan de
pathetisch uit. Waarop Hermans met zwarte humor Universiteit Utrecht. Dit artikel is voort9ekomen uit een colleantwoordt: "Zo zie je, dat het mij altijd tegen gezeten ge
over Mandarynen op zwavelzuur. Met dank aan Patrick
heeft! Ze zullen eikels zaaien op mijn graf, net als op Rooi'ackers
die heeft 9eholp en bi'
J
J de bewerkin9 van dit artihet graf van Sade . Om de laatste resten van de botten kel.
to vernietigen!" (Van Straten z .j ., p . 31)
Hermans is in zijn interviews zeer kritisch en bij tijd
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Noten
Tussen de ongeen9a9eerde uitsprack en deze zit overigens
veertien Jjaar. Het is goed mo9eliJjk dat Hermans in die periode ziJjn visie eni9szins heeft bi1'9esteld .
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Cassandra was de dochter van Priamus en Hecabe . Zi1 ' was
zeer mooi en zeer weet9ieri9 . Apollo be9eerde haar als
vrouw, maar ziJ j verlan9de eerst de gave der voorspelfin9 .
Toen ziJ ' die kunst verstond, brak ziJ ' echter haar belofte .
Apollo strafte haar : niemand zou ooit 9eloof hechten aan
haar voorspelfin9en . Zij voorzag alle rampen die TroJ'e en
haar familie zouden treffen, voorspelde ze 9eheel naar
waarheid, maar niemand sloe9 acht op haar woorden . Zi'J
werd slechts bespof en uit9elachen .
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Evert van der Starre Chamfort, de
lachende mensenhater.
Misantropie in de achttiende
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Stekeli9a bonmots
"Wees miJjn broader of ik vermoord J'e! " Wie weet no9 dat deze
sarcastische verdraaiin9 van een
revolutionaire leuze van Chamfort
stamt een schri1'ver van messcherp e aforismen aan hat eind van de
achttiende eeuw? Geen 9rotersucces voor een schriJjver van aforismen dan wanneer zi1jn kreten zo
universeel zi1'n 9eworden dat hi1'zelf
als de schepper niet meer wordt
op9emerkt . Toch heeft dit onzichtbaar warden van de auteur in hat
9eval Chamfort een wrap9e biJ'smack . Voortdurend ward hi1j door
ver9eteiheid bedrei9d . Toes hi1' in
1794 stierf, was zi1'n collectie
Maximes et pensees, caracteres et
anecdotes no9 niet 9apubliceerd .
Een vriend verzor9de de uit9ave in
hat J'car daarop, maar intussen
was een deal van hat manuscript
9estolen . In de ti1'd daarna deden
de
conservatieve
romanticus
Chateaubriand en de stren9a criticus Sainte Beuve er alles aan om de
dole Chamfort als een onuitstaanbare a9omaan en kankeraar to
brandmerken . Pas nadat een aantal Europese denkers onder wie
Schopenhauer
en Nietzsche
Chamfort als hun 9eestverwant
had 9aprazes, kree9 deze een
plasts in hat collectieve 9eheu9en .
Wie was deze Chamfort? 0p 6
1'uni 1740 ward hi1' als Sebastian
Roch Nicolas in Clermont-Ferrand
9eboren . HiJ' 9roeide op als zoos
van een kruideniersecht car maar
op ziJ'n zevende kree9 hiJ' to horen
dat hi1' de natuurliJ'ke zoos van een
adelli1'ke dame en een kanunnik
was . In sprookJ'es en romances leidt

de onthullin9 van ho9e afkomst er
alti1'd toe dat de verstoten tel9 ma g
tern9keren de realiteit pakt meestal antlers uit . Zo ook hier :
Chamfort die ziJ'n moeder nooit
mocht zien bleef vast9ekluisterd
aan hat kleinbur9erli1j k milieu dat
hiJj steeds minder als hat ziJjne
beschouwde . Het verlan9en om tot
de maatschappeliJ'ke bovenlaa9 to
behoren de woede over de verstotin9 : hat wares machti9e dri1'fveren
voor de be9aafde Sebastian . Zo
vatte hiJ' hat plan op om naar PariJ's
to 9aan en bekendheid to kriJ9en
als literator en philosoPhe. Trouw
vol9de hi1' daarbi1' de liJjn die door
andere intellectuelen reeds was uit9estippeld : hi1' 9of zich een nom de
plume waarbi1' hi1j hat adelli1'ke 'de
Chamfort' prefereerde hi1' deed
mee aan de priJjsvra9en van de talriJjke academies in hat provinciale
FrankriJk, en hiJ' schreef een aantal
drama's in de 9eaccepteerde dassicistische sti1'I . Daarmee boekte hi'J
inderdaad successes : ziJ'n priJ'sschriften warden bekroond en een
van zi1'n drama's verschafte hem
erkennin9 aan hat hof . Uiteindeli1jk
ward hiJ' zelfs lid van de Academia
Fran4aise . Niet minder succesvol
was ziJ'n optreden in de verlichte
salons van Paris
1 : door zi1'n stekeli9e
bonmots en zi1'n zor9vuldi9 voorbereide anekdoten was hi1' een
9ezochte 9ast . Hi1j ward daarbi'J
9eholpen door zi1'n aantrekkeliJ'k
uiterliJ'k dat hem een aantal avonturen met adelli1'ke dames schi1'nt to
hebben op9eleverd .
Er ziJ'n
aanwiJjzin9en
dat
Chamforts aanpassin9 aan de
maatschappil' in deze J'aren nooit
volledi9 was . Ook al tekent hi1' ziJ'n
aforismen en anekdoten pas in de
J'aren 1780 op, ziJ' staan zo vol van
observaties van de 9edra9svormen
in hat ancien regime dat men
de indruk kri19' t dat 1'uist ziJ'n
'salonJ'aren' zi1'n kritische reserves

versterkt moeten hebben . Na 1781
trekt hi1j zich tern9 en toont hi'1
steeds meer de trekken van de
mensenhater waar hiJj vooral
bekend om 9eworden is . HiJ' keert
weliswaar na een tiJ'd naar Pari1's
tern9, maar intussen zi1jn twee
belan9ri1'ke din9en 9ebeurd die ziJ'n
innerliJ'ke eenzaamheid hebben
versterkt: hi1j li1'dt aan een ziekte die
ziJ'n 9ezicht heeft mismaakt en hi'1
9cat 9ebukt onder hat verlies
van de vrouw met wie hi1' als veerti9J'ari9e in hat huweli1jk was 9etreden . Steeds 9edesillusioneerder en
steeds harder in zi1'n uitin9en r
vesti9t hi1' zi1'n hoop op de onder9an9 van de oude maatschappi'l
waarvan hi1' de immorele paradoxale en belacheli1jke kanten weet
bloot to le99en . Een 9reeP uit
Chamforts attaques : "Uit lachwekkende i1'delheid maakt de bur9erijJ
van haar dochters mast9rond voor
de land9oederen van de adel" en
"De meeste menses van adel liken
J
op hun voorouders zoals een
Italiaanse 9ids een Cicerone li1'kt
op C icero . "
Wanneer in 1789 ziJ'n politieke
wensen in vervullin9 liken
to 9aan
1
wordt hij de ghostwriter van
belan9ri1jke revolutionairen van hat
eerste uur, zoals Mirabeau en
SieYes . Beroemde kreten als
"Guerre aux chateaux, paix aux
chaumieres! "
"Oorlo9 aan de
Paleizen vrede voor de hutten!"
stammen van hem . Later sluit hi'J
zich aan biJ' de GirondiJ'nen en
omdat hiJ' ziJjn kritiek van hat
schrikbewind van de Jacobi1'nen
slat onder stoelen of banken
steekt wordt hi1j in 1 793 voor
korte tiJ'd op9esloten . De omstandi9heden zi1'n 9ruweliJ'k en wanseer opnieuw een arrestatie drei9t ,
probeert Chamfort zich van hat
leven to beroven . Hi1j doet dit
echter zo onhandi9 dat hi'1
verminkt overleeft - om enkele
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maanden later alsnog aan zijn verwondingen to overlijden .
Chamfort behoort met zijn aforismen tot de meest originele
hoofden van de Verlichting . In de
achttiende eeuw komt de oudere
traditie van het levensbeschouwelijke maxime in het vaarwater van
de satire terecht . Wat ooit een ernstige vorm van het moraliseren in
korte zin- en zedenspreuken was, is
nu vaak een medium van overdrijving en ridiculisering . Het zeventiende-eeuwse maxime gaf nog een
richtsnoer voor het juiste leven in
een maatschappij waarin de deugd
niet hoog aangeschreven stond, bij
het achttiende-eeuwse aforisme is
deze ambitie nauwelijks meer to
bespeuren . In de ongerijmde en
onrechtvaardige wereld van het
ancien regime is het juiste leven
nauwelijks meer bereikbaar ; wat
overblijft is hooguit de mogelijkheid
zich lachend to onttrekken aan een
wereld waarin iedereen door ijdelheid is bevangen .
De beweeglijke en satirische
geest die uit Chamforts aforismen
spreekt, staat heel dicht bij die van
de andere grote schrijver van aforismen in de late achttiende eeuw : de
Gottinger wetenschapper en filosoof Georg Christoph Lichtenberg,
die men de meest onafhankelijke
geest van de Duitse Verlichting
heeft genoemd . Het is waarschijnlijk Been toeval dat Chamfort en
Lichtenberg juist in dezelfde tijd
hun aforismen schreven - aan de
vooravond van de revolutie en dat zij allebei hun aforistische schatten niet publiceerden .
Ook bij Lichtenberg moest het
grotere publiek tot na zijn dood (in
1799) wachten om zijn hilarische
scherpzinnigheid to ontdekken .
Van Lichtenberg stamt bijvoorbeeld de volgende Gedankensplitier: "Der Amerikaner, der den
Kolumbus zuerst entdeckte,
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machte eine bose Entdeckung ."
Interessant is dat ook Lichtenberg
onder zijn mismaaktheid teed ; hij
was van jongs of aan gebocheld .
Maar em is een belangrijk verschil
tussen Lichtenberg en Chamfort :
terwijl Chamfort ondanks zijn lidmaatschap in de Academie nooit
echt maatschappelijk arriveerde,
had de om zijn wetenschappelijke experimenten gerespecteerde
Lichtenberg een gevestigde reputatie . Zo zien we hoe Chamfort zijn
heil in de revolutie zoekt, terwijl
Lichtenberg, die de revolutie aanvankelijk niet minder vreugdevol
begroet, gelaten blijft en afwacht .
Chamfort wordt een politiek activist, totdat ook hier uiteindelijk de
desillusie toeslaat .
De romanist Evert van der Starre
heeft met een kloeke keuze uit
Chamforts aforismen en anekdoten deze geniale en ongelukkige
achttiende-eeuwer weer onder de
aandacht gebracht . Hij heeft de
teksten opnieuw vertaald en een
poging gedaan - zoals overigens
ook anderen vbbr hem - om de
gekozen aforismen thematisch to
groeperen . Daarbij komt hij tot de
volgende indeling : "Misantropie
door de eeuwen heen", "De
verdienste miskend", "Weldaden
en dank", "Tegenstrijdigheden",
"Mensenhaat, vrouwenhadt en
vriendschap", "De anekdote" en
"Misantropie en literatuur" . Elke
van deze thematische groepen
heeft Van der Starre van een langere beschouwende inleiding voorzien . Dat gaat niet altijd met een
stijl die zijn onderwerp waardig is,
maar het levert belangrijke inzichten op . Dit geldt vooral voor het
fenomeen mensenhaat. Van der
Starre schetst de traditie van de
misantropie die reeds tang voor de
achttiende eeuw bestond en die
door Chamfort wordt voortgezet,
om uiteindelijk via Nietzsche de

twintigste eeuw to bereiken .
Doordat hij deze invalshoek privilegieert, last Van der Starre echter
belangrijke dwarsverbindingen in
de achttiende eeuw zelf onderbelicht. Esprit, scepsis, sarcasme, satire : zij komen niet echt in het vizier
als de kritische instrumenten die de
'aforist' Chamfort met andere
intellectuelen van zijn tijd deelt . Zo
blijft Chamfort een ietwat eenzame figuur die web met zijn
mensenhatende voorlopers veel
gemeen heeft, maar die met het
grote kritische project van
de Verlichting nauwelijks verbindingen lijkt to onderhouden .
Uitstapjes naar satirici als Swift,
Voltaire en Lichtenberg hadden
hier verhelderend en relativerend
kunnen werken . Zo was ook het
woord 'lachend' in de titel van het
boek beter tot zijn recht gekomen .
Want het lachen van Chamfort
moge vaak bitterder geweest zijn
dan dat van andere critici van het
ancien regime, het was een lachen
dat in de achttiende eeuw een
gemeenschap van de toekomst
stichtte - en dat uiteindelijk
verstomde toen deze gemeenschapsutopie op de bloedige
agenda van de geschiedenis werd
gezet .
loachim von der Thusen

't Zoet der eenzaamheid .
Gedichten van luliana Cornelia
de LannoY. Bloemlezin9 met inleidin9 en commentaar door Pim van
Oostrum . Amsterdam (Amsterdam
University Press 2001 . 127 blz.
pri1's 29 50 .
ISBN 9053564756
Een juffer dichteres
"Triumf! ik ben voldaan, ik zal
onsterflijk zijn" (p . 21) riep luliana
Cornelia de Lannoy uit toen zij
in 1774 een zilveren erepenning
ontving in een wedstrijd die georganiseerd was door het dichtgenootschap Kunstliefde spaart
Been vlijt . Onmiskenbaar is de
ironische ondertoon . Dat de dichteres vaker spottend uit de hoek
kwam en graag de grenzen van
de dichterlijke vrijheid opzocht,
wordt duidelijk in 't Zoet der eenzaamheid. Gedichten van luliana
Cornelia de Lannoy . De gedichten
in deze mooie bloemlezing, bezorgd door Pim van Oostrum, zijn
herspeld en van toelichtingen voorzien, zodat ze voor de hedendaagse lezer goed to begrijpen zijn . De
uitgave vormt het tweede deel in
de Amazonereeks, een vervolg op
het veelgeprezen boek over de
vroegmoderne vrouwenliteratuur
Met en zonder lauwerkrans
(1997) .
luliana Cornelia de Lannoy
(1738-1782) was in haar tijd een
gevierd dichteres . Onder haar
vrienden kon ze vooraanstaande
auteurs als Willem Bilderdijk en
Rhijnvis Feith rekenen, haar werk
ontving goede kritieken en ze was
een navolgenswaardig voorbeeld
voor vrouwen en mannen . Ze werd
als eerste vrouw uitgenodigd lid to
worden van een dichtgezelschap
en beoefende met succes uiteenlopende genres . Veel van haar
gedichten zijn nog steeds de moeite waard om to lezen ; de aandacht

die deze bijzondere schrijfster met
deze tekstuitgave krijgt, is dan ook
meer dan verdiend .
Het boek opent met een inleiding op het leven en werk van De
Lannoy. Van Oostrum zet haar neer
als een breed ontwikkelde en zelfstandige vrouw die wist wat ze
wilde . Aan het contemporaine traditionele beeld dat men van vrouwen had, conformeerde ze zich
niet; ze stelde haar even niet in
dienst van een man en kinderen en
bleef haar hele leven ongehuwd .
Haar leven draaide om intellectuele
ontwikkeling . Met haar dichtwerk
jaagde De Lannoy bewust roem na,
iets uitzonderlijks voor vrouwen in
die tijd . Doorgaans was dichten
voor hen namelijk niet meer dan
een aangenaam tijdverdrijf . Maar
De Lannoy wilde meer. Dat is ook
of to leiden uit de genres die ze
beoefende . Ze schreef treurspelen,
lierzangen en hekeldichten, tekstsoorten die doorgaans door mannen werden gemaakt . In het literaire circuit nam deze schrijfster dan
ook een voor vrouwen opmerkelijke positie in . Als een van de
weinige vrouwelijke auteurs koos
ze er bewust voor om naar
buiten to treden met grote genres .
Bovendien verzette ze zich tegen
het maatschappelijk keurslijf van
haarsekse .
In de uitgave zijn naast teksten

ook enkele schilderijen van De
Lannoy opgenomen . Dat haar
voorkeur echter uitging naar het
schrijverschap is duidelijk . In haar
oudst overgeleverde gedicht 'Aan
Aristus' (1764) maakt ze met een

bescheidenheidstopos kenbaar dat
ze al tang door de dichtkunst werd
aangetrokken, maar dat het haar
nog ontbrak aan goede begeleiding . Die vond ze bij Adamus
Christianus Schonck, rector van
de Latijnse school in haar geboorteplaats Breda . Snel daarna

presenteerde ze zich heel wat
zelfverzekerder. Ze debuteert in
1766 en in veel van haar volgende
gedichten toont ze haar literaire
ambities . Bovendien mengt ze zich
met verve in de strijd tegen vooroordelen rondom het vrouwelijk
schrijverschap .
De Lannoys zelfbewuste presentatie als vrouwelijke auteur
komt sterk tot uiting in de eerste
afdeling van de bloemlezing,
'Vrijbrief voor Parnas' . In de vier
gekozen gedichten verzet ze zich
tegen het idee dat serieus dichterschap voor vrouwen niet is weggelegd . Een treffend voorbeeld
daarvan is 'Aan mijn Geest' . Daarin
discussieren een 'ik' en haar geest
over de mogelijkheid voor vrouwen
om dichteres to worden . De ikpersoon is van mening dat een
jonkvrouw - De Lannoy was van
adel - dat zeker niet kan worden :
"Een luffer Dichteres! 't Is waarlijk
fraai bedacht' (p . 46) . De geest
verzet zich echter tegen de uit haar
sekse en milieu voortvloeiende
voorbestemming . Haar dierbaarste
uren brengt ze door met boeken :
"'t zoet der eenzaamheid"(p . 49) .
Ook elders neemt De Lannoy het op voor vrouwelijke
auteurs . In het gedicht dat ze
zendt aan de bestuurders van het
dichtgenootschap Kunst wordt
door arbeid verkregen (KWDAV)
bedankt ze de heren op humorvolle wijze omdat ze, tegen de gebruiken in, toestemming heeft gekregen een van haar bekroonde
prijsverzen op to nemen in haar
bundel Dichtkundige werken . De
toezegging acht ze geldig voor alle
dames van KWDAV, want de door
mannelijke bestuurders opgestelde genootschapswetten gelden
toch uitsluitend voor mannelijke
auteurs?
"Maar verve waar' 't van u, die
wet voor ons [nl . vrouwen] to
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maken I 9i1' wilt niet dat de sex een
enk'le zucht zal slaken I en welk
een hinderpaal miJ'n wensen mocht
weerstaan r I wi1j zien dat stren 9
verbod voor ons to niet 9edaan"
(p . 61) . Deze toon keert tern9 in
de tweede afdelin9, 'Tussen
scherts en spot' . Daarin ziJ'n hekeldichten op9enomen waarin allerlei
ondeu9den aan de kaak 9esteld
worden . Het is een genre dat weini9 door vrouwen beoefend werd
maar zoals hierboven al bleek r
vormde De LannoY vaker de uitzonderin9 op de re9el . In 'De
onbestendi9held' ver9eliJ'kt ze het
Iosschieten van een hack aan haar
baleinenrok met het verval van
g rote bouwwerken als de toren
van Pisa . De tekstbezor9er laat zien
dat er meer steekt achter deze
re9els dan alleen een luchti9e
9rap, waarin de lezer 9ewezen
wordt op de aardse ver9ankeliJ'kheld van de din9en . "Net zoals
het door de mode in9esnoerde
lichaam even kan ademhalen r
bevriJ'dt de auteur zich van literairklassieke normen en re9el9evin9" .
Dit is slechts een van de vele voorbeelden waarin duideli1'k wordt dat
De Lannoy aan de heersende conventies een heel ei9en en verrassenile draai 9eeft .
Een onderwerp dat meerdere
auteurs hekelden was de maalti1'd .
Zo nam Justus van Effen in De
Hollandsche Spectator de burgermansmaaltiJ'd op de hak . In hetvermakeli1'ke spotdicht 'Het 9astmaal'
vult De LannoY het thema weer o p
heel ei9en wi1'ze in . Ze bekritiseert
een conservatief, aristocratisch

eindi9t in een hilarische passage
JjammerliJ'k op de 9rond : "De podding komt van zelf de kamer in9evlo9en " p . 89) .
De derde afdelin9 van het boek,
'Actieve deu9dzaamheid voor het
vaderland' bevat tekstfra9menten
waarin De LannoY haar dichtkunst
inzet voor het welziJjn van de
Republiek . Ze was van menin9 dat
iedereen zowel mannen als vrouwen een biJjdra9a moest leveren
aan de maatschappiJ' . Aan9ezien ze
als vrouw niet voor een militaire
carriere kon kiezen wilde De
LannoY op een andere manier haar
steent1'e bi1jdra9en . Haar kracht lag
in de dichtkunst en daarom meende ze dat ziJ ' haar aandeel het best
via poezie kon leveren . In haar tekstep wilde ze de 9eschiedenis van
haar vaderland levend houden en
haar land9enoten aanzetten zich ,
net als enkele helden en heldinnen
uit het verleden in to spannen voor
het welziJ'n van de Republiek .
Daarbi1' koos ze voor personen en
9 ebeurtenissen uit de Hollandse
vriJ'heidsstri1'd te9en de 5paanse
overheersin9 : in die context plaatste ze deu9den als vriJ'heidszin ,
vaderlandsliefde eendracht en heldenmoed . In haar treurspel 'De
bele9erin9 van Haerlem' bliJjkt
welke verre9aande copsequenties
deze liefde voor het vaderland kan
hebben . Daarin voert de schriJjfster
de bekende r stri'dende vrouw
Kenau op, die een 9root persoonli1'k offer moet leveren . Ze kiest

Ian9 9ekoesterde tafel9erei waarmee wordt 9e9eten en het eten
zelf moeten het opt9elden . Het
eni9a 9erecht dat de 9oedkeurin 9
van de ikpersoon kan we9dra9en r

presenteert . Niet alleen de wiJ'ze
waaro
deze vrouw o komt
voor het vrouweli1jk schriJ'verscha p .

milieu waar men zich krampachti 9
vasthoudt aan ver9ape 9lorie . De
zaal waarin men zit het 9eneraties
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nameliJjk voor het belan9 van haar
stall en kan daardoor het leven van
haar dochter niet redden .
Van Oostrum heeft in deze
uit9ave 9ekozen voor teksten
waarin De LannoY zich zelfbewust

ook de manier waarop ze ironie
in haar 9edichten inzet en haar

landgenoten probeert aan to zetten tot een bijdrage aan het welzijn van de Republiek getuigen
van haar ambities . Dat was niet
de gebruikelijke manier waarop
schrijfsters zich destijds in het literaire circuit mengden : vaak stelden
ze zich bescheiden op . Dat De
Lannoy meer noten op haar zang
had, blijkt in deze bloemlezing
keer op keer. Voortdurend komt
deze schrijfster dan ook naar voren
als een buitengewone vrouw, wier
teksten ook nu nog de aandacht
verdienen van een breed publiek .

Annelies de Jeu

Frank Berndsen, Met alle respect .
Over literatuurkritiek . Groningen
(Uitgeverij Passage) 2001 . 156 blz .
prijs f 33,90 ISBN 905452071X .
Stiekem polemisch

Met alle respect is een van de

meest onbegriJpeliJ'ke boeken die ik
in tiJ'den onder ogen heb gehad .
Meer dan eens schoot door mi1jn
hoofd wat Louis van Gaal eens
te9en een 9roep kritische 1journalisten zei : 'zi1jn 1'ullie nu zo dom of
ben ik nu zo slim?' Ik voelde me bij 1
het lezen van dit boek een beet1je
als zo'n voetbal1'ournalist . Het boek
roept vraa9 na vraa9 na vraag op,
maar het antwoord op al die vra9en
li1'kt vanzelfsprekend to zijn zonder
dat ik ook maar een vermoeden
kriJ9
' van wat het zou kunnen ziJ'n .
Laat ik biJj het begin be9innen .
Het 'vooraf` dat terngkeert als
flaptekst begint als volgt : "Met alle
respect, de titel klinkt en is polemisch . Dit boek is dat niet ." Dan
zou ik ze99en is de titel dus on9elukki9 9ekozen maar los daarvan
ben ik het hier al niet met Berndsen
eens: die titel is helemaal niet polemisch .
Derde zin : "Lang niet altiJjd ontmoet de literatuurkritiek het respect dat ze niet anders dan het
merendeel van de menseli1'ke activiteiten verdient ." Hier heb ik Ian 9
naar 9ekeken . Dat literatuurkritiek
niet altiJ'd met respect wordt benaderd soft we kennen alien de
polemische stukken over recensenten van Hermans Komri1, of 't Hart .
Maar het is toch niet nodi9 daartogenover een to9enstem to plaatsen? Er is 1'uist behoorli1'k veel
serieuze en nutti9e aandacht voor
receptieonderzoek de laatste tiJ'd .
En die tussenzin over het 'merendeel van de menseliJ'ke activiteiten'
dat respect verdient is al helemaal
opmerkeliJ'k . Houdt Berndsen er
werkeli1'k zo'n zonnig wereldbeeld

op na? Laten we het erop houden
dat hi1j een studie heeft op9ezet
waarin hilj met respect over literatuurkritiek wil schriJjven .
Sla ik een paar zinnen over, kom
ik bi1' het onderwerp van het
boek de moderne literatuurkritiek :
"Beschreven wordt wat er 9ewoon
oftewel regelmatig aan is, met
name wat er karakteristiek en constitutief voor is. Dit is een keuze .
Nu blil'kt er aan de moderne literatuurkritiek niet zo erg veel 9ewoon
oftewel regelmati9 to zi1'n, vooral is
er niet veel karakteristiek en constitutief . "
Ook deze zinnen ver9en weer
opvallend veel aandacht, zeker
omdat ze 9ezien hun locatie op de
flap verondersteld worden een
zekere wervende waarde to hebben . Als ik het 9oed begriJp
beschri1'ft hi1j opkomst en ondergan9 van zijn project? Krijgen we
de condusie al in de inleidin9? En
vooral waarom heeft Berndsen dit
onderwerp nu ei9enliJk 9ekozen?
Het liJ'kt me weini9 zinvol de
inleidin9 zo zin na zin to fileren
maar ik houd aan de tekst wel de
indruk over dat het boek over lets
anders 9aat dan waar het over liJjkt
to 9aan . En die indruk wordt versterkt wanneer ik verder lees .
Met alle respect be9int na het
voorwoord inderdaad als een
stud ie over literatuurkritiek een
karakpo9in9 tot tYpolo9ie
teriserin9 en verklarin9 van wat
recensenten bewee9t . Minutieus
worden ar9umentatiestructuur en
structures van waardering ontrafell . En wat levert dat op? In de

samenvatting van de voetbalJ'ournalist zou de condusie luiden :
Berndsen leert ons dat we voor-

zichti9 moeten zijn met recensies .
Veel oordelen zijn impliciet, en het
is noodzakeli1'k om de impliciete
literatuuropvattin9 to expliciteren
om de betekenis van een recensie

op waarde to kunnen schatten .
Een opmerkin9 als 'Dit boek is
hecht op9ebouwd' 9etui9t van
een positieve waarderin9 voor
iemand die er een structuralistische
literatuuropvatting op nahoudt .
Het is slechts schi1jnbaar een neutrale opmerking .
Vervol9ens worden vele vertakkin9en van impliciete oordelen
en opvattin9en uit9ewerkt met
behulp van tYpologlees en boomstructures . Berndsen bewi1'st hier
dat recensies niet zijn in to delen in
een ondubbelzinni9 voorltegen, en
dat is goed om to bedenken voor
wie oordelen kwantitatief wil 9aan
benaderen .
Maar dat is no9 niet alles want
het boek 9aat niet over recensies
maar over de moderne literatuurkritiek . En daar be9innen de problemen . Alleen wie recenseert
vanuit de norm dat een literair
werk 9elezen moet worden als
een verzamelin9 samenhan9ende
9ehelen van vorm en inhoud ,
behoort tot wat Berndsen "de
9emeenschap van de moderne literatuur" noemt . Maar wie er een
andere opvatting op nahoudt ,
hoort er 9ewoon niet bi1' .
An1ja Meulenbelt biJ'voorbeeld
ma9 bespreken wat ze wil maar ze
heeft een ideolo9ische invalshoek
en "tot een literatuuropvattin9 die
spoort met wat moderne literatuur
voor auteurs lezers en literatuurcritici is binnen de 9emeenscha p
van de moderne literatuur komt ze
niet en kan ze niet meer kooeen"
(p . 77) . En niet alleen Meulenbelt
words 9eexcommuniceerd ook
to9endraadse lezers Ernst van
AIphen Maaike MeiJ'er of critici
die bio9rafische of levensbeschouweli1jke interesse tones Gomperts
Coster vallen erbuiten . Sim el
,' niet iedereen die moderne literaire werken probeert to makes
en niet iedereen die met moderne
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literaire werken omgaat behoort
tot de gemeenschap van de
moderne literatuur" (p . 101) .
Het is in het boek maar een
terloops punt dat bovendien ook
half in noten is verstopt, maar
het is wel verhelderend voor
het uitgangspunt dat Berndsen
heeft gekozen . Goede literatuur is
moderne literatuur, en de goede
literaire norm is die van de structuralistische eenheid . Wie vanuit een
andere opvatting schrijft, behoort
tot het verfoeilijk gilde der postmodernen .
En wat er nog aan zinnigs in het
boek leek to staan, smelt weg als
sneeuw voor de zon . De manier
waarop de term postmodernisme
wordt gebruikt is hoogst merkwaardig, de manier waarop - met
een verwijzing naar een 22 jaar
oud boek - een beroep wordt
gedaan op de vermeende objectieve distantie van de waarnemer
in de natuurwetenschappen is
onvoorstelbaar naief . Het is allemaal to verklaren uit Berndsens
haat ten opzichte van "postmoderne praktijken in delen van het
hedendaagse literaire veld" (p . 29) .
Berndsen is tegen de empirische benadering, hij is ook tegen
de ideologiekritiek en van een
institutionele benadering moet hij
ook niets hebben . Uit zijn vele
malen herhaalde verwijzing naar
een artikel van A .L . Sotemann over
Martinus Nijhoffs 'De moeder de
vrouw' geeft hij aan dat hij nog
steeds gelooft in de wetenschappelijkheid van interpretatie, kortom : hij is tegen alles dat na Merlyn
is gekomen .
En dan is het een straf om het
boek uit to lezen . Achter het
vermeende respect voor de literatuurkritiek gaat feitelijk een
overdreven groot respect voor
een gedateerde literatuuropvatting
schuil, vermomd als objectieve
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studie . De eerste zin van het boek
had precies omgekeerd moeten
zijn : Met alle respect, de titel is niet
polemisch . Het boek is dat, stiekem, wel .
Bertram Mounts
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redactioneel

Om
to weten
dat er
woord
voor
woord
een andere taal is
daarom schriJjf ik.

illustratie Wouter Gresnigt

De dichter Jan Arends heeft het leven 9ehad dat Jj e van een dichter verwacht . Een leven vol Problemen constant
balancerend op de rand van 9ekte uitmondend in een dramatische flood . Van het flak 9espran9en op de da 9
flat zi1jn bundel Lunchpauze9edichten verscheen . Het is het beeld flat 'men' van de P oezie en de dichter heeft :
de dichter dicht omdat hi1j zi1jn ziel wil uitstorten . Poezie moet 9aan om de grate 9evoelens de romantiek en de
ondraa91like zwaarte van het bestaan .
Maar het is niet alleen deze kant van de p oezie die in deze Voo Ys wordt belicht : er is oak aandacht voor wat
zich in de mar9e van de Poezie bevindt . Wie een 9edicht wil be9ri1Pen- kan flat niet altiJjd met zi1jn hart . Het voor
dichters belan9ri1jke instrument van de taal is voor de lezer vaak een bran van problemen . In het hoofdartikel
staat die anal ische kant van de poezie centraal : de ambi9ue relatie tussen taalkunde en poezie . Dichters
kunnen niet leven van hun woorden alleen . Hoe in stri1j d oak met het ideaalbeeld dichters moeten oak geld
verdienen en het podium is een van de Plaatsen waar flat kan . In het interview ten slotte An9ele Manteau een
vrouw die haar leven aan de literatuur heeft 9ewiJjd . Als 9een antler weet zi1j flat het literaire leven niet enkel
bestaat uit romantiek en idealen .
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Taalkunde

en

poezie :

Over het vermeende nut van taalkunde voor poezieanalyse
De 9edachte dat de taalkunde een bi1'dra9a kan leveren aan een biter be9riP van Poezie Ii1'kt we1'd verbreid.
0P middelbare scholen bi1'voorbeeld worden leerlin9en onderworPen aan 9rammaticalessen omdat de daar
oP9edane kennis hen zou kunnen helPen bi1 ' hit analYseren van Poezie . Johan Kerstens, taalkunde9e, toetst
deze 9edachte aan de Prakti1'k. Aan de hand van de Poezie van Neelt1'e Maria Men en Gertrude Stein
onderzoekt hi1 ' of de combinatie taalkunde en Poezie een vloek dan wel een ze9en is .
Johan Kerstens
1 .0 In Plato's Arobleem een inleidin9 in de 9eneratieve taalkunde wordt op de laatste
bladzi1jde 9esu99ereerd dat taalkunde van pas kan komen biJ j het analYseren van poezie . Dat
van pas komen moet bliJjken uit de zinnen "iedereen heeft recht op een naaimas1jien" en "ik
drink twee werelden in eene teu9 " . Dat zi1'n niet zomaar zinnenr maar dichtre9els. 9evloeid
uit de pen van Paul van Ostai1jen en Gerrit Achterber9 . U denkt nu misschien dat het wel om
'masJjien' en 'eene' zal 9aan want dat is 9een 9ewoon Nederlands . Maar het nut van de
taalkunde komt ter sprake aan het eind van een verhaal over bereiksambi9uiteit . Die twee
zinnen kunnen op verschillende manieren worden be9repen en dat zit hem in de woorden
'iedereen' 'een' 'twee' en 'eene' . In het 9edicht van Achterber9 drinkt de ik in de ene lezin
9
in een teu9 twee werelden to9ellJk, terwi1jl hi1 j in de andere lezin9 twee teu9en neemt met
een wereld per teu9 . Wat zou de dichter hebben bedoeld? Kon de ik met een slok toe of
moist hiJ twee keer slikken . En wat is heir het nut van de taalkunde ~,.
1 .1 De 9edachte dat taalkunde9en van dienst kunnen zi1jn beJ ' poezieanalYse is wi1jd verbreid
ook onder taalkunde9en . En de su99estee in Plato's probleem is biJ j mi1jn weten no9 nooet
to9en9esproken . Maar dat wil neet ze99en dat het klopt . iedereen kan zich ver9issen . En daar
li1jkt het heir wel op . Want vol9ins miJ j kan het analYseren van poezie heel 9oed zonder
taalkunde en is poezieanalYse zonder taalkunde niet per se de mendere van poezieanalYse
met . In feete heb ek dat al bewezen toen ek hierboven opmerkte dat de zen "ik drink twee
werelden in eene teu9 " dubbelzinni9 is . Aan die opmerken9 komt 9een taalkunde te pas . En
ook de taalkunde9e term 'bereiksambi9uiteit' die ik 9ebruekte is neet node9 .
1 . 1 . 1 Het opmerken van een dubbelzinni9held in "ek drink twee werelden in eene teu9 " is
9een taalkunde9e daad . ledere spreker van het Nederlands die zich ertoe zit zich of to vra9en
of die zen meer dan een betekenes kan hebben kan er opkomen . En daar zal een begrip als
'bereiksambi9uIteit' door9aans neet aan te pas komen . Waarom ook? Kennes van die be9reppen voe9t niets toe aan het zien van de dubbelzinni9heed . En ook voor de oplossen9 van die
dubbelzinni9held 9aat het nou om een teu9 of om twee) is 9een taalkunde9e kennis node9 .
Je kunt zien dat water bevriest zonder dat 1je weet dat water H20 is, en ook voor het
ontdooien van ijs heb 1e 9een scheekundi9e node9 .
1 .2 Het voorbeeld van die twee werelden en die ene teu9 ellustreert op no9 een andere
manier de errelevantee van de taalkunde . Vaststellen dat die zen op die manger dubbelzinni 9
is wordt bij de poezieanalYse zoals die op det moment wordt bedreven, niet op pre1fs 9esteld .
Een van de twee lezin9 en van die zen is namelijk, 9elet op de context van die zen het 9edicht ,
zo ver 9ezocht dat vriJjwel 9een enkele lezer er op zal komen . En komt eemand er wel op .
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dichter en boer

illustratie Judith van de Graaf
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door recalcitrantie of een o9enblik van onoplettendheid dan zal ziJ of hiJ' die lezin9 vermoedeli1jk onmiddelliJjk als een storende en niet noemenswaarde9e on9eriJjmdheid uit ziJ'n
hoofd willen zetten . lemand die onderwe9 is naar een bestemmin9 en de we9 niet weet en

evenmin weet wat preties de bestemmin9 is, zit niet verle9en om extra afsla9en en kruisp unten .
1 .3 Kortom voor poezie is taalkunde niet nodi9, en verder vormt wat de taalkunde zou
kunnen inbren9en enkel ballast- die de toch al vaak moeizame gang door de krochten van
de poezie er niet lichter op maakt . De taalkunde9e die aandrin9t en toch met dit soon fratsen
komt aanzetten zal vooral als een last ost een s elbreker worden ervaren .
1 .3 .1 Wat ik natuurlijk niet bewiJ'zen kan is dat taalkunde bij j hit analYseren van poezie behalve onnodi9, per se een vloek is . Het zou mooe ziJjn als ik dat kon want hit zou de bewiJjslast
voor de nodeloosheid ervan van mi1'n schouders nemen . Verstand is een vloek voor redeloosheld denken voor doen maar taalkunde voor poezeeanalYse? Dat kan niet waar ziJjn . loch zal
ek twee voorbeelden bespreken die hit er9ste doen vrezen .
1 .4 Is hit werkeliJjk zo simp el? Is taalkunde echt nutteloos bij hit analYseren van poezie?
Waarom is men daar dan niet eerder op9ekomen? Het antwoord li9t voor de hand : omdat
die uitkomst on9ewenst is . laalkundi9en willen 9raa9 nutti9 worden 9evonden wee niet , en
die zullen dus neet on9evraa9d aan de bel trekken . En ook de9enen die poezie analYseren
hebben belan9 bijj hit 9eloof dat taalkunde nutti9 is . Bi1j hit analYseren van poezie bevind 1je
Jje vriJjwel alti1jd op glad ijs, en dan is eedere uit9estoken hand welkom . Vooral als die hand neet
hebberi9 is en 1e 9een kanten op trekt waar 1je niet wizen wil . Daar komt bijj dat 1je vol9ins
mi1j een taalkunde9 e moet zijn om de conclusie dat taalkunde irrelevant is hard to kunnen
maken .
1 .5 . Ik moet natuurli1jk wel met bewi1jzen komen of antlers feiten die miJjn zaak hard maken .
Dat zal ik doen . Ik zal daarbi1 j een onderscheed maken tussen 9ewone en on9ewone poezie .
Onder dat Iaatste versta ek dan poezie waarop de traditionele poeteca niet zonder meer van
toepassin9 is . Ik maak dat onderscheed omdat bij' de analyse van 9ewone poezie door9aans
een antler soon taalkunde wordt aan9eroepen dan bijj de analyse van on9ewone poezie . Om
mi1jn verhaal een posetieve wending to 9even, zal ik besluiten met een klucht .
Taalkundi en modern istisch a poezie
2 .0 In 1976 werpen Frank Maat1'e en Jan Roukema F&J in Spiegel der Letteren de vraa9 o p
wat de Jjuiste vol9orde is : A eerst interpretatie en dan analyse, of B eerst analyse en dan
interpretatie . Hierbi1 9aat hit om hit analYseren en interpreteren van literaire teksten . Het
antwoord waar ze op aansturen is : bijj eenvoudi9e teksten eerst enterpreteren A dus bijJ
moeili1'ke teksten eerst analYseren B dus . Met dat antwoord bedoelen F&J to ze99en dat
eenvoudi9e teksten voor zichzelf sp reken terwi1jl moeelijke teksten analyse nodi9 hebben om
'adequaat 9econcretiseerd' to worden . Ik weet ook niet wat ze daar mee bedoelen .
2 .1 F&J demonstreren de 1juistheid van hun antwoord aan een 9edicht althans een re9el
daaruet . En wat ze demonstreren is de noodzaak van vol9orde B- dat wil ze99en dat bijJ
moeeli1"ke teksten analyse vooraf moet 9aan aan interpretatie . Kenneli1k 9aan F&J ervan uet dat
vol9orde A vanzelf spreekt en 9een demonstratie nodi9 heeft .
2 .2 Vreemd 9enoe9 demonstreren F&J de noodzaak van vol9orde B aan een re9el uit een
9edicht dat ze met eni9 dedaen een '9edechtJ'e' noemen 'wel aardi9, meer niet' en dat ook
colle9a's als 'vriJ 9emakkeliJjk' beschouwen . De lezer denkt nu natuurli1jk: maar was vol9orde
B nu J'uist niet nodi9 bij moeiliJjke teksten? Dat is Jjuist maar hit 9aat niet om hit 9edicht maar
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enkel our de laatste re9el ervan . Die re9el luidt "Voor wie ik liefheb, wil ik heten" en komt
uit het titelloze titel9edicht van de bundel Voor wie ik liefheb wil ik heten inderdaad zonder
komma van NeeltJj e Maria Min uit 1966 alweer .
Vol9ens F&J is die re9el moeili1jker dan 1'e denkt moeili1jker althans dan de studenten en
scholieren die ze ernaar hebben 9evraa9d, dachten . En dat die re9el moeili1jker is dan 1je denkt
komt omdat die moeili1jkheid ei9enli1'k pas bliJjkt bi1 ' analyse . Waarmee de noodzaak van
vol9orde B is bewezen : sours moet analyse vooraf9aan aan interpretatie . Sours is analyse
nodi9 our to bewi1jzen dat een 9emakzuchti9a interpretatie er naast zit . Zelfs als dat de
interpretatie is van 95 procent van de ondervraa9 de lezers ;~ zelfs als die interpretatie bli1jkt to
correleren met een ho9ere waarderin9 voor het 9einterpreteerde werk .
2 .2 .1 Als F&J 9eli1jk hebben demonstreren ze ei9enli1jk dat vol9orde B altiJjd nodi9 is . Immers
Jje weet pas dat een op het oo9 9emakkeliJjke tekst echt 9emakkeliJjk is als na analyse niet is
9ebleken dat hi1j ei9enli1jk moeiliJjk is . En dus moet 1je in alle 9evallen vol9orde B toepassen
eerst analYseren dan interpreteren en is vol9orde A dus overbodi9 . F&J laten ner9ens
bliJjken dat ze deze consequentie van hun betoo9 inzien .

2 .3 Vol9ens F&J lees 1je een 9edicht eerst letterliJjk . Daarmee bedoelen ze dat Jje het probeert to
be9riJpen zoals 1je het weerbericht probeert to be9riJpen als eenvoudi9e mededelin9en die 1e 9erust voor waar kunt houden . Als 1je dat hebt 9edaan en Jje doet aan literatuur, dan lees Jje het 9edicht no9 een keer, maar nu sla Jje er een speciaal literatuurwoordenboek biJj open . Dat woordenboek zit in het hoofd van de literair 9eschoolde lezer, en is daar terecht9ekomen door literatuurles .
2 .3 .1 Letterli1jk en fi9uurli1jk moeten niet verward worden met interpretatie en analyse .
LetterliJj k en fi9uurli1'k horen bi1 j interpretatie analyse is lets anders .
2 .3 .2 Een voorbeeld . De zin'mi1j n hart omarmt mi1jn arme hoofd' betekent letterli1k als'weerbericht' dat mi1jn hart armen heeft waarmee het mi1jn hoofd dat arm is of zieli9, omhelst .
Maar sla 1je er bi1j herlezin9 1e literatuurwoordenboek biJj op dan kun 1e afhankeli1jk van dat
woordenboek menen dat er ei9enli1k of fi9uurliJk 9esproken wordt beweerd dat mi1n 9evoel
vertroostin9 biedt aan mi1jn troost behoevende verstand . Of lets der9eliJjks . En 1'e vraa9t Jje of
of het twee keer voorkomen van 'arm' lets to betekenen heeft .
Dit voorbeeld heb ik zelf bedacht . Hier is er een dat uit het leven 9a9repen is : "Over de
randen van miJjn handen tasten mi1jn handen naar mi1jn andere handen ." Letterli1k 9enomen
staat hier dat de ik drie paar handen heeft ; fi9uurli1k 9enomen staat er lets anders al valt niet
makkeli1jk vast to stellen wat dat is of wat Paul van OstaiJjen hier zou kunnen hebben bedoeld .
2 .3 .3 Deze voorbeelden illustreren trouwens ook een 9an9baar vooroordeel : 9edichten
letterli1j k lezen levert onzin op, pas door fi9uurli1jk lezen kun 1je er lets zinni9s van maken .
2 .4 Sours levert letterliJjk lezen niks op, of onzin . Dan kan fi9uurli1jk lezen uitkomst bren9en .
Masr sours helpt ook dat niet . Dan heb 1'e met een moeili1jke tekst to maken en dan is ,
beweren F&J analyse 9eboden . Daarmee bedoelen ze het toepassen van taalkundige be9rippen . Normaal 9esproken verstaat men daar zinsontledin9 onder . Maar F&J willen dat 1je
boomstructuren tekent van de zinnen waar 1e 9een wi1js uit kunt, dat wil ze99en dat 1je een
grafisthe weergave maakt van wat het ontleden oplevert . Ze willen dat omdat taalkundigen
dat doen althans de taalkundi9en die zi1 j hoo9 hebben .
Hier zi1jn we dus aan9ekomen biJj het voorbeeld dat voor F&J duideliJjk moet maken dat 1je
sours moet analyseren voor Jje interpreteert en dat vol9ens mi1j duideli1jk maakt dat 1je bij 1
poezieanalYse niets hebt aan taalkunde .
2 .4 .1 Wat wil het 9eval? In de zin "Voor wie ik liefheb, wil ik heten" komt een werkwoord
voor dat normaal 9esproken ver9ezeld 9aat van een naam : 'ik heet Eva' . Maar in deze re9el
komt een
naam voor, althans zo be9riJpen de meeste lezers die zin . Vol9ens hen betekent
9
die re9el zoveel a s ik wil een naam hebben en dat wil ik voor de9ene n die ik liefheb . Het
werkwoord heten wordt dus 9einterpreteerd als 'een naam hebben' .
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2 .4 .2 Zouden die lezers om tot die interpretatie to komen hun literaire woordenboek hebben

9eraadplee9d en daar die betekenis biJj 'heten' hebben aan9etroffen? Dat Ii1jkt me lets to veel
eer, want wat de lezers hier doen kunnen ze bij alle werkwoorden en ook zonder dat er een
dichter aan het woord is . Denk maar aan 'Voor Jj ou wil ik altiJ'd dra9en' 'Voor 1jou wil ik niet
Ian9er weten' of 'Voor 1jou wil ik ziJjn' . Ook hier worden werkwoorden in hun eentJe 9ebruikt
wat normaal 9esproken niet 9ebeurt want Jje wilt lets dra9en lets weten en lets zi1'n .
Lezers van poezie hebben de nee9in9 of zelfs de intentie om welwillend to lezen . Als ze het
niet be9riJ'pen zal het - denken ze - wel aan hen li99en . Ze zi1jn bereid to veronderstellen dat
het een bedoelin9 heeft als woorden niet worden 9ebruikt zoals ze normaal 9esproken
worden 9ebruikt . En wonderwel kunnen ze daar, vinden ze zelf- best lets van maken . Sterker,r
ze vinden het wel leuk om dat to doen . En het resultant daarvan ervaren ze als biJjzonder, of
diepzinni9 denk aan het ZiJjn van het Niet-ziJn . Of poetisch .

2 .5 Je kunt de zin "Voor wie ik liefheb r wil ik heten" dus letterliJjk nemen en interpreteren

zonder dat er analyse aan te pas komt . Maar F&J hebben ontdekt dat 1je de zin ook anders
kunt interpreteren . Dan betekent hiJj zoiets als: ik wil 'Voor wie ik liefheb' heten . Nu wordt
het stuk1je 'Voor wie ik liefheb' als een naam opgevat . Net zoals 9ebeurt in 'Eva wil ik heten'
of in 'Dit huffs heet In de rode brandPan .' Ze99en F&1, maar helemaal hetzelfde is het niet .
Want wat vanzelf 9ant bi1 j 'Dit huffs heet In de rode brandPan' daar was niemand no9 opgekomen bi1j "Voor wie ik liefheb, wil ik heten" . Ook F&J menen deze betekenis uitsluitend
to danken to hebben aan hun analyse, het ontleden , het tekenen van boomstructuren .
2 .5 .1 De taalkunde zou dus wel de9eliJjk nutti9 zi1jn . Maar dat 9eloof ik niet . De interpretatie
vol9ens welke'Voor wie ik liefheb' een naam is is 9een product van analyse, taalkunde9 of niet ,
maar van recalcitrantie . Een to9enstrevende wil om de zin anders to be9ri1pen om hem zo to
be9re1'pen dat heten wordt 9ebruikt zoals het normaal 9esproken wordt 9ebruikt . Dan moet
r
r 3
er dus een naam in de zin voorkomen en de eni9e mo9eli1'kheid is Voor wee ik liefheb .
2 .5 .1 .1 Het vol9en van deze ei9enwi1jsheid kun Jje natuurli1jk analyse noemen, en dan is die
interpretatie het product van analyse . Maar dat is niet wat F&J bedoelen r want in die 9edachte9an9 worden 9een taalkunde9e termen toe9epast last staan dat er een boomstructuur
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is 9etekend . Sterker flog, zelfs de meest brilJjante taalkundi9e moet eerst die recalcitrante
gedachte9ang hebben 9evol9d, voor hi1 j de boomstructuur kan tekenen die bi1j die
interpretatie hoort .
2 .5 .1 .2 Vol9ens miJj client de analyse van F&J enkel om hun recalcitrantie to rechtvaardi9en .
2 .5 .2 Laten we wel wezen- de interpretatie van F&J is mo9eliJjk . Maar hi1j wil er biJ' miJj niet in .
En ook de lezers die F&J hebben ondervraa9d, zien er niets in . Toch beweren F&J dat die re9el
o die manier moet worden be re en want dat " past het best in de meest adequate
concretiserin9 van het 9ehele 9edichtJje" . Ik weet no9 steeds niet wat dat betekent, 'adequate
concretiserin9' .
2 .5 .3 Wat willen F&J toch? MiJn gissin9 is dat F&J dachten dat een 9edicht dat op meerdere
manieren kan worden be9repen, een beste manier van be9riJ'pen heeft . Daarmee bedoelden
ze clan niet de manier van be9riJpen die de dichter heeft bedoeld . Misschien omdat die
bedoelin9en - dachten ze - toch niet to achterhalen ziJjn . Of antlers omdat een 9edicht een
autonoom kunstwerk is dat enkel in termen van zichzelf be9repen kan of ma9 worden . Wat
F&J wel bedoelden en ik 9is no9 steeds is de manier van be9riJ'pen waarbiJj de woorden met
hun 'normale' betekenis en functie worden 9ebruikt . Het werkwoord heten heeft normaal
9esproken een naam biJj zich, en als Jj e het 9edicht kunt be9ri1pen met heten zoals het
normaal 9esproken wordt 9ebruikt, dan moet J'e het 9edicht zo be9riJ'pen .
Als dat is wat F&J bedoelden is dat misschien ook waarom ze er taalkunde hebben
bi19ehaald . Ze dachten misschien dat taalkundi9en weten wat 'normaal 9esproken' inhoudt .
Als ze dat dachten ver9isten ze zich .
2 .5 .3 .1 Waarom zou 'normaal 9esproken' het beste ziJ'n? Daar moet ik ook naar 9issen . Is
het omdat een autonoom kunstwerk 9een maker heeft- een autonoom 9edicht 9een spreker
of schri1jver? En omdat, wil lets niet normaal 9esproken kunnen zi1n, er een spreker nodi9 is
die niet normaal doet? Vol9ens die 9edachte9an9 kan er, als er 9een spreker is, ook 9een
niet-normale spreker zi1jn . En dus moet het wel 'normaal 9esproken' worden 9enomen .
Maar die conclusie is natuurliJjk ook een ver9issin9 . Want normaal 9esproken bestaat ook
niet zonder iemand die normaal spreekt . En dus wordt er in die redenerin9 stiekem een normaal s rekende s reker binnen esmokkeld . Daarmee is het kunstwerk niet autonoom meer,
want het wordt be9repen in termen van de bedoelin9 van die veronderstelde spreker om
normaal to spreken .
2 .5 .4 Maar ook los van deze 9issin9en wil de 'concrete' interpretatie van F&J er bi1j mi1' niet in .
Even samenvatten . F&J roepen de taalkunde aan om een ver9ezochte interpretatie waar
niemand aan wil aannemeliJjk to maken en to rechtvaardi9en . Daartoe wordt een en antler
in taalkundi9e termen 9estoken . Bovendien worden die termen op een zo9enaamde
wetenschappeliJjke wi1jze 9enoteerd, nameli1jk als boomstructuren . Een imponerend bouwsel
maar zo 9ewichti9 als het eruit ziet, zo weini9 9ewicht le9t wat ze doen in de schaal . Aan
miJjn beschriJj vin9 hierboven van de verschillende mo9eliJjke interpretaties van "Voor wie ik
Iiefheb, wil ik heten" komt 9een taalkundi9e term te pas, en ik zou niet weten wat ik met
een boomstructuur aan zou moeten . Ik zie no9 meer hell in van die 9roeee scheerkwasten
in de brochures van nieuwbouwproJjecten die 9een schaduw werpen over de Jjon9e lachende
mensen die zich naar een almaar zonni9er toekomst spoeden .
2 .6

2 .7 Maar zi1'n taalkundi9a termen dan niet handi9 om inzichten in taal kort en bondi9 samen
to vatten? Jazeker, die boomstructuren ziJjn reuze handi9 . Maar alleen voor taalkundi9en . U
wart Uw handen toch ook niet schoner met H20 dan met water?
Maar ziJ'n die taalkundi9a termen misschien nutti9 of zelfs onmisbaar als 1je J'e heel precies
wil kunnen uitdrukken? Ook dat zou best kunnen, maar die precisie is hier niet aan de orde .
Als 1'e van dat witte 9oedJje op de tafel wil weten of het suiker of zout is, 9ebruik 1je toch ook
9een elektronenmicroscoop?
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2 .8 De lezer hoort flu to denken dat ik F&J tekort doe . Daarom flog een argument dat die
lezer zal overtui9en . Het is 9ebaseerd op de 9edachte dat een eerder in hetzelfde 9edicht voorkomende re9el nameliJjk "Iaat miJjn naam ziJjn als een keten" een replica is van de re9el "Voor
wie ik liefheb wil ik heten" . Daarbi1j zou "last miJ'n naam zi1'n" overeenkomen met "wil ik heten"
en "als een keten" met "Voor wie ik liefheb" zodat "de re9els ik citeer flu letterliJk ten opzichte
van elkaar een chiasme vormen" .
Het staat er echt : replica, chiasme . Maar zelfs als 1je dat serieus probeert to nemen r vol9t daar
niet uit wat F&J daar uit willen kri19en nameli1'k dat "voor wie ik liefheb" de "diepste naam" is
die de ikpersoon wil kriJ9en . 0p z'n best kan ik daar uit of leiden dat de ik ook al aansprack
maakt op de naam "als een keten" .
2 .9 . Intussen is miJjn sYmpathie voor dat arme 9edicht dat zo door die quasi-taalkunde9e man9el
wordt 9ehaald, wel toe9enomen . Zou dat misschien het nut van de taalkunde kunnen ziJjn?
Taalkunde en on9ewone Poezie
3 .0 Modern istisch e poezie is in de re9el 9ewone poezie . Die kun 1'e letterli1jk lezen en fi9uurli1k r
dat wil ze99en met Van Dale en met een literair woordenboek . On9ewone poezie is poezie waarvan de fi9uurliJ'ke lezin9 9een bepaalde of bekende functie is van de letterli1'ke of waarvan (flog)
9 een conventioneel literair woordenboek bestaat . Er is 9een vaste methode om van het letterliJ'ke
op het fi9uurli1jke vlak to raken . In veel 9evallen is het zelfs de vraa9 of er een fi9uurli1 j k vlak is, en
zo 1'ar wat zich daar afspeelt . Het werk van Gertrude Stein roept die vraa9 op . Neem deze re9els :
Principle calling .
They don't marry..
Land or storm .
This is a change.
A ne9ress .
Nurse .
Three Years .
For three years.
BY the time .
Het zi1jn zo to zien 9 ewone stukesJ taal, in een quasi-poetisch gelid 9ezet . Maar die uiterli1jke
vorm weerspie9elt 9een herkenbare innerliJjke vorm . Het zi1jn zo to zien kralen in de vorm van
een kettin9, maar het is 9een kettin9 . En zi1jn het wel kralen? De taal is niet merkbaar aaneen9ere9en tot een betekenis . Wat is het dan?
Is 9ewone poezie een vorm van taal9ebruik waarvoor extra re9els 9elden on9ewone
poezie is taal9ebruik waarvoor andere re9els 9elden dan die van het huffs-, tuin- en keukentaal9ebruik . Maar welke re9els dat ziJjn Ii9t no9 allerminst vast .
3 .1 De i1'veri9e lezer van on9ewone poezie kan dus best wat hulp 9ebruiken . Maar zinsontledin9 biedt hier 9een uitkomst . En dus 9ri1pt de arme die z'n zinnen op taalkunde heeft 9ezet
naar taalkunde van een ho9ere order taalfilosofie . Daarmee doel ik ruwwe9 op die twinti9steeeuwse tak van filosofie die van filosofische roblemen taal roblemen maakt en om ekeerd .
3 .1 .1 De hulpbehoevende poezielezer ziet de taalfilosofische tak van de filosofie 9raa9 als een
wichelroede . De twee zi1'tak1jes zi1jn de twee soorten taalfilosofie die er bestaan . Het verschil
4
tussen die twee zit Jm in het snort problemen dat er de aanleidin9 van vormt . Zi1'n het
Io9ische problemen of sociale problemen? Lezers van zo9enaamde postmoderne poezie doen
als re9el een beroep op sociale taalfilosofen zoals Barthes Derrida of LYotard ; lezers van
zo9enaamde avant-9ardepoezie zoals die van Stein zoeken hun hell no9al eens bi1 j to9ische
taalfilosofen . Witt9enstein is een favoriet .
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3 .1 .2 Van postmoderne poezie en Barthes Derrida en LYotard heb ik 9een kaas 9e9eten dus
daarover moet ik zwiJ9en . Maar de vraa9 of biJ j de analyse van on9ewone poezie de to9ische
taalfilosofie van pas kan komen wil ik wel proberen to beantwoorden .
3 .1 .3 MiJjn antwoord dat ik natuurliJjk met die wichelroede al heb verraden heeft voor een
deel een principieel karakter. Als het J'uist is dat on9ewone poezie poezie is die niet letterliJjk
kan worden 9elezen en die zich onderwerpt aan andere re9els dan die van ons da9eliJjkse
taal9ebruik dan kan het niet antlers of een beroep op to9ische taalfilosofie is ver9eefs . Dat
komt omdat die taalfilosofie zich enkel bezi9houdt met taalproblemen die bestaan biJ j de
9ratie van letterli1jk lezen en 1je aan de normale re9els houden . De inzichten die dat oplevert
ziJjn niet oninteressant maar ze ziJjn irrelevant als Je problemen hebt met on9ewone poezie .
3 .1 .4 De hardheid van het antwoord komt uit een voorbeeld .
3 .2 Maar eerst een tweetal voorbehouden .
3 .2 .1 Het eerste moest ik in §1 .3 .1 ook al maken : ik kan natuurliJjk nooit bewi1jzen dat een of
ander taalkundi9 of taalfilosofisch inzicht onmo9eli1'k een rol kan spelen biJ j de analyse van een
of ander 9 edicht . Ik kan ook niet bewijzen dat een koe 9een hags kan van9en . Geen van
beide is uit9esloten . Maar niemand zal ti1jdens de hazen1jacht een beroep doen op een koe .
3 .2 .2 Het tweede voorbehoud is dat ik natuurli1'k nooit kan bewiJjzen dat het voorbeeld dat ik
9a 9even representatief is . Misschien is wat er vol9ens mi1j mis aan is toeval en 9een
noodzaak . Net die ene rotte appel in de mand .
3 .2 .3 Maar ik heb twee redenen om dit voorbeeld als voorbeeld to 9even . De eerste is dat het
illustratief is : vri1'wel alles 9aat mis wat maar mis kan 9aan . Ten tweede is het tYperend : Jje kunt
eruit opmaken dat het wel mis moet 9aan als een poezielezer een beroep doet op een
to9icus . Het maakt duideli1'k waarom 1je niet bi1' een to9icus moet zi1n, ook niet als 1'e wil
be9riJpen wat Paul van Ostai1jen bedoelt met "Over de randen van mi1jn handen tasten mi1'n
handen naar mi1jn andere handen ." En dat is dan no9 9ewone poezie .
3 .2 .4 Het voorbeeld kan dus niet missen . En het moet aansporen om al dat prachti9e fruit waar
we die rotte appel tussen 9evonden hebben no9 eens 9oed to beki1jken desnoods met een mes .
3 .3 Het voorbeeld is Wittgenstein's ladder, een boek over " poetische taal en de vreemdheid
van het 9ewone" van Mar1'orie Perloff . Zi1 j doet daarin een beroep op Ludwi9 Wittgenstein om
een verhelderend licht to werpen op on9ewone poezie en on9ewoon proza, zoals het werk
van Gertrude Stein . Waarom Stein? Waarom Wittgenstein? Perloff is door beiden 9efascineerd . Wittgenstein is net als zi1 j afkomsti9 uit het vooroorlo9se Wenen, en heeft met
5
Stein 9emeen dat hiJj homoseksueel is en ontheemd . Daarbi1j beschouwen veel kunstenaars
Wittgenstein als een snort beschermheili9e en dus kun 1je niet om hem heen . Perloff 9elooft
bovendien dat Wittgenstein een "obsessief speelse 9rammaticus" was, wiens werk bestaat
uit "raadselachti9e en verbandloze opeenvol9in9en van zinnen" . AI die termen zelfs
misschien wel '9rammaticus', acht Perloff ook van toepassin9 op Stein .
Maar is het 9een bezwaar dat Stein nooit iets van Wittgenstein heeft 9elezen? Ook
Wittgenstein kende Stein niet evenmin als haar werk . En had hi1j haar werk wel 9ekend dan
zou hi1j het - denkt Perloff - 'Hundedreck' 9evonden hebben . Ook dat vindt Perloff 9een
bezwaar. Want waar het haar om 9aat is dat Wittgenstein en Stein niet alleen tiJd9enoten
waren maar vooral zich bezi9 hielden met dezelfde "taalverschiJ j nselen : de uiteen9espatte
betekenis van iJjdel 9ekwaak taal die 9ebaar is beleefdheid en sociale formules" . Ik weet niet
of Perloff zich heeft of9evraa9d of Wittgenstein ook haar werk 'Hundedreck' zou hebben
9evonden en of dat 9een bezwaar is .
3 .4 .1 Perloff beroept zich op een filosoof, maar - ze9t ze - het 9aat haar minder om liens
6
filosofie dan om de 9eesteliJjke striJjd die in ziJjn werk als een drama wordt op9evoerd . Hoe
Perloff dat ziet le9t ze niet uit . Ook de voorbeelden die ze uit zi1'n werk aanhaalt en de rol die
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ze daaraan toebedeelt maken dat niet duideli1jk . Wat die voorbeelden wel duideliJ`k maken is
dat Perloff overwe9end 9einteresseerd is in overbodi9e taalkunde, van het soon dat we hierboven al zijn to9en9ekomen .
3 .4 .1 .1 Dat Perloff doet wat ze ze9t niet to doen en niet doet wat ze ze9t wel to doen, is
vervelend . Het is ook een probleem . Als het iemand alleen gaat om wat bi1j Wittgenstein tussen de re9els staat dan is een 9oed be9rip van die re9els niet nodi9 . Een pen hoeft niet to
kunnen schri1jven om er 1'e rug mee to kunnen krabben )lever niet . Maar als bli1j kt dat het toch
om die re9els 9aat dan is het ontbreken van een 9oed be9rip van die re9els wel een bezwaar.
Vooral als bliJjkt dat Perloff meent dat Wittgenstein zich met 'iJjdel 9ekwaak' bezi9 hield . Dan
heeft ze het vol9ens mi1j verkeerd be9repen . De pen waarmee Perloff ze9t to willen to krabben
maar bli1jkt to willen schri1jven schri1jft niet . Is het wel een pen?
3 .4 .2 Maar terzake . Hier is een voorbeeld van de rol die Perloff Wittgenstein Iaat spelen . Stein
ze9t dat ze nomina oninteressant vindt . Met een nomen ze9t Stein, 9eef Jje lets een naam .
maar heeft lets eenmaal een naam 9ekre9en dan houdt de naam op lets to doen met dat
lets waarvan het de naam is en dus why write in names ? Nee, dan werkwoorden : die
kunnen er eindeloos naast zitten bi1j wat ze doen en zich ook vergissen in hoe ze al dan niet
overeenkomen met wat ze doen .' En ook lidwoorden zijn in al hun variatie en levendi9held
een lust voor de 9ebruiker die ze weet to gebruiken .
Wat Stein hierbiJ preties door het hoofd speelt bli1jft een kwestie van 9issen . Maar het li1'kt
duideli1jk dat hier iemand aan het woord is die taal ziet zoals een beeldhouwer klei, hout en
steep ziet . Het is het materiaal waarmee 1je lets maakt r en werkwoorden zijn spannender dan
nomina omdat ze lets doen en maar al to vaak lets verkeerd kunnen doen .
Pronomina zijn vol9ens Stein minder erg dap nomina . Wat voor pronomina pleft is dat ze
9een bi1jvoegliJj k naamwoord - ook al zo oninteressant - bi1' zich velen en niet de naam er9ens
van zi1'n . "They represent some one but they are not its or his name . In not being his or its or
her name they already have a greater possibility of being something than if they were as a
noun is the name of anything . " Ook hier spreekt vol9ens mi1' een beeldend kunstenaar over
het karakter van het materiaal waarmee ze werkt .
Gewoonli1jk denkt men dat Stein hier haar 'willekeuri9e woordspel' probeert to verklaren .
3 .4 .3 Maar Perloff ziet dat anders en hier komt Wittgenstein op de proppen :

What Stein really means when she makes the case for the superiority of pronouns
.] to nouns may be glossed by Wittgenstein's remark . .] that 'Physics does not
use these words' Pl #410 . Physics, that is to say, can rely largely on the naming or
noun function : e = mc ; its use ofpronouns is relatively minimal . But this is not the
case in ordinary discourse . 'You can't hear God speak to someone else, you can
hear him only if you are being addressed ' Wittgenstein noted commonsensical) Y,
and added 'That is a grammatical remark' (Z#717) .
Perloff 1996, p .90
Be9riJpt U het? Vol9ens miJj moet Perloff dit bedoelen . Waarom zijn pronomina vol9ens Stein
beter dan nomina? Een opmerkin9 van Wittgenstein uit de Philosophical lnvesti9ations 410
maakt dat duideliJjk . Die opmerkin9 is dat de natuurwetenschap 9een pronomina 9ebruikt .
Perloff verduideliJjkt die opmerkin9 als vol9t . De natuurwetenschap kan vertrouwen op de
'naam9evende of nomen functie' ; de ver9eliJjking e = mc2 moet dat laten zien . Maar in het
da9eliJjkse sprack9ebruik verduideli1'kt Perloff verder Ii9t dat anders . En dat antler e
verduideli1jkt Perloff dan met weer een opmerkin9 van Wittgenstein uit Zette ditmaal over
het horen van God .
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3 .4 .4 Een lawine van verduideli1jkin9en, maar be9riJ'pen we nu wat Stein echt bedoelt? Ik niet .
Ik heb er alleen maar vra9en biJ 9ekre9en . Want waarom zijn die pronomina nou superieur?
En wat houdt dat ei9enli1jk in, 'meer de mogelil'kheid hebben om lets to ziJjn'? Omdat de natuurwetenschap pronomina niet of minimaal 9ebruikt? Maar hoe vol9t het een uit het antler? En
a
wat Iaat e = me 2 zien? En wat is het verband tussen de opmerlong over God en het , 9ewone
sprack9ebruik'? En waarom is die opmerlon9 'commonsensical' en wat betekent dat ? En
wat is er grammaticaal aan zo'n opmerlon9?

De 'verduideliJ'kin9' van Perloff roept dus meer vra9en op dan ze beantwoordt . Sterker no 9.
ze verduideli1jkt niets en beantwoordt 9een enkele vraa9, zelfs niet de vraa9 waar het om was
be9onnen .
3 .4 .5 Maar misschien heb ik het mezelf to makkeliJ"k 9emaakt en most ik me meer verdiepen
in de opmerlongen van Wittgenstein om het licht to kunnen zien dat ze vol9ens Perloff op de
kwestie van de superieure pronomina werpen .
3 .4 .5 .1 In de natuurkunde, zegt Wittgenstein, worden de woorden 'ik', 'hier' en 'deze' niet
9ebruikt . En dat is geen toeval . Een woord als 'deze' wordt wel 9ebruikt om de namen die in
de natuurkunde worden gebruikt to 'verklaren' . Dat doe 1je bi1jvoorbeeld als iemand vraa9t :
'Wat bedoel 1je met lood?' Dan kun Jje zeggen : 'Deze stof is lood' en dan wiJ's 1'e op het lood .
Daarmee is vol9ens Wittgenstein de naam 'lood' verklaard . Die naam wordt in de natuurkunde
9ebruikt maar de 'verklarin9' ervan en dus het woord 'deze', vallen buiten de natuurkunde .
3 .4 .5 .1 .1 In de para9raaf daarna merkt Wittgenstein op dat het gebruik van 'deze' een probleem
kan vormen . Als1j e bi1jvoorbeeld vraagt'Is deze ervaring miJjn ervarin9?' dan kan er geen sprake
9
van zijn dat 1je een ervarin9 aanwiJjst zoals Jje lood kunt aanwi1'zen . Vol9ens Wittgenstein gaat
het mis doordat men zich inbeeldt dat men op een ervarin9 wi1jst wanneer men zijn aandacht
op die ervaring richt . Wat er mis is is niet alleen het in9ebeelde aanwiJjzen maar ook de
veronderstellin9 dat een ervarin9 lets is dat kan worden aangewezen en dat die ervarin9, als
hiJj zou kunnen worden aan9ewezen dan enkel door de ervaarder kan worden aan9ewezen
en dat vervol9ens die ervaarder de eni9e is die in aanleg zou kunnen na9aan of dat aanwiJjzen
,
1'uist is maar in de praktiJjk niet zou weten hoe dat zou kunnen .o Je zou het misschien niet
ze99en, maar het 9aat hier om een probleem waar filosofen no9 steeds mee zitten .
3 .4 .5 .1 .2 Perloff noemt de vraa9 'Is deze ervarin9 miJjn ervarin9?' vreemd omdat hiJ j als het
ware zichzelf beantwoordt : hoe kan een ervaring die ik heb niet miJjn ervaring ziJn, en hoe
kan een ervaring die ik niet heb
Wittgenstein in

wel

mi1jn ervaring ziJjn? Maar om die vreemdheid is het

410 niet be9onnen . Bovendien draait de vreemdheid van Perloff om het

pronomen 'miJjn' en staat ze los van het pronomen 'deze' waar het in

410 wel over gaat .

Die vreemdheid kan dus niet zijn wat de opmerlon9 van Wittgenstein relevant maakt voor de
vraag naar de superioriteit van pronomina en naar wat Stein echt bedoelt .
3 .4 .5 .2 We hebben Witt9ensteins eerste opmerlon9 in zijn context tern99eplaatst en
zodoende 9eprobeerd hem to be9ri1pen . (Wittgenstein 'echt be9riJpen' is onbe9onnen werk
zoals de 9eschiedenis van het begriJ'pen van Wittgenstein duideliJjk maakt . Wordt daarmee
de zaak de superioriteit van pronomina al wat duideli1jker? Bi1j miJj niet . Want nog steeds vol9t
uit het felt dat de natuurkunde 'deze' niet ebruikt niet dat 'deze' su erieur is dat wil
ze99en 'meer de mo9eliJjkheid heeft lets to zi1jn' .
3 .4 .5 .2 .1 En die gevol9trekkin9 wordt ook niet mo9eliJjk als we de ver9eliJjking e = mc2 in de
beschouwing betrekken . In die ver9eli1'kin9 staat e voor kinetische ener9ie m voor massa en
c is een constants . Weliswaar maakt de natuurwetenschap hier dus gebruik van ofgekorte
nomina maar daar kan ik niks uit afleiden over pronomina en hun 'vermo9en om lets to ziJjn' .
Waar wil Perloff toch heen? Heeft ze de opmerlon9 van Wittgenstein misschien verkeerd
be9repen, zoals ik su9gereerde in §3 .4 .5 .1 .2?
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3 .4.5 .3 Misschien moeten we Witt9ensteins opmerkin9 over God er biJ j betrekken . Vol9ens
Perloff verduideli1'kt die lets over het da9eli1j kse taalverkeer. 0pnieuw is de vraa9 : hoe? Ze vertelt
het ons niet . Maar zou ze misschien bedoelen dat er in die opmerkin9 zelf pronomina voor-

komen driemaal 'you', eenmaai 'someone' en eenmaal 'him')? Mo9ell1k, maar dan riJjst de
vraa9 wat dat met het da9eli1jkse taalverkeer heeft to maken . Want noch de opmerkin9 van
Wittgenstein noch het 9esprek met God waarover Wittgenstein het heeft zi1"n voorbeelden van
da9eli1jks taalverkeer . Wat Perloff ertoe bewee9t de opmerkin9 over God 'commonsensical' to

noemen is me een raadsel als het zoiets als 'recht voor z`n raap' betekent . Die verduideli1j kin9 moet hem dus er9ens antlers in zitten . Maar in wat? Wat bedoelt Wittgenstein eigenlijk?
3 .4 .5 .3 .1 Ik vermoed dat het idee van die opmerkin9 is dat het spreken van God per se bovennatuurliJjk is daardoor per se bovennatuurli1jke taal node9 heeft in plaats van onze alledaa9se
natuurli1jke taal en daardoor per se een strikt prive-karakter heeft . Het da9eli1jkse taalverkeer ,
in natuurli1'ke taal zou vol9ens Wittgenstein als het zinni9 is per se 9een prive-taal ziJjn .
Dat Wittgenstein die opmerkin9 over God een 9rammaticale opmerkin9 noemt Ii1jkt raar
maar binnen het denkkader van Wittgenstein, is hiJ' dat - zo op9evat - niet . 0p het eerste
9ezicht ze9 1e met die opmerkin9 over God nameli1 j k lets over lets bovennatuurliJ'ksGod .
Maar dan zou 1je vol9ens Wittgenstein lets onzinni9s ze99en 'e kunt in natuurli1jke taal niets
zinni9s over God ze99en .

Je kunt met die opmerkin9 in natuurliJjke taal echter wel lets

zinni9s ze99en over de manier waarop le woorden zoals'God' 9ebruikt . En opmerkin9en over
het 9ebruik van woorden zi1jn vol9ens Wittgenstein 9rammaticale opmerkin9en . Vandaar .
3 .4 .5 .3 . 2 Laten we eens aannemen dat deze uitle9 van Witt9ensteins opmerkin9 steek houdt .
Dan be9ri1pen we die opmerkin9 in ieder 9eval op een bepaalde manier . En dat is beter dan
zonder uitle9, dat wil ze99en op de manier waarop Perloff hem opclient . Want zonder uitle 9,
zonder gissin9 naar context en bedoelin9, is die opmerkin9 natuurli1jk onbe9ri1peliJjk .
3 .4 .5 .4 ZiJjn we daardoor lets wi1jzer 9eworden over het superieur zi1jn van pronomina? Ik niet
in ieder 9eval . Want dat volgt nog steeds ner9ens uit . En dus slag9t Perloff, ook als we
Wittgenstein proberen to be9riJpen, er niet in met haar beroep op hem duideli1j k to maken
wat Stein 'echt bedoelt' .
Daar komt biJj dat miJj in 9een van de aan9ehaalde opmerkingen van Wittgenstein lets
9ebleken is van ziJn geesteli1jke striJd, Iaat staan van een drama . En was dat niet wat Perloff
zee te pas to willen bren9en bi1 ' het door9ronden van het on9ewone taal9ebruik van Stein?
De twee opmerkin9en van Wittgenstein hebben zo bezien wel lets taalkundi9s, en bi1j nadere
beschouwin9 lets taalfilosofisch .
3 .4 .5 .5 Maar misschien moeten we niet to snel biJj de pakken neerzitten . 0p dit punt 9ekomen
hield ik mezelf dat voor en maakte de vol9ende twee 9issin9en naar waar het Perloff nou
ei9enliJj k om to doen was in haar beroep op Wittgenstein .
3 .4 .5 .5 .1 Mi1'n eerste 9issin9 was dat Perloff meent dat natuurkundi9en alleen 9einteresseerd
ziJjn in het al9emene en niet in het unieke . Althans ze ziJjn alleen in het unieke 9einteresseerd
in zoverre het lets al9emeens heeft en in dat opzicht dus niet uniek of alleen per toeval uniek is) .
Van nomina vol9ens Stein namen van din9en, zou Jje kunnen ze99en dat ze per se betrekken 9
hebben op het al9emene . Zelfs een nomen als 'unicum' is de naam van alles wat een unicum is
en dus niet op 9rond van die naam uniek kan ziJn . Pronomina zoals'ik' daarente9en verwi1jzen
per se naar lets unieks, nameli1jk de unieke persoon die dat woord uitspreekt . Weliswaar heeft
'ik' natuurli1jk ook lets al9emeens want iedereen kan 'ik' ze99en en dan verwiJj st het dus naar
iedereen maar dat liJ'kt eerder een bi1jverschi1j nsel dan het wezen van dat pronomen .
Zou Perloff dat op het oo9 hebben als ze beweert to weten wat Stein 'echt bedoelt'? Dat
1je met een pronomen als 'ik' over lets unieks kunt spreken en dat het daardoor superieur is
aan een nomen waarmee dat niet kan? Maar waarom zegt ze dat dan niet? En hoe verhoudt
dat unieke van pronomina zich tot 'de mo9eli1jkheid lets to ziJ'n'? Ik kom er niet uit .
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3 .4 .5 .5 .2 MiJ'n tweede 9issin9 naar waar het Perloff om to doen is, was dat er in de
natuurwetenschap voor pronomina zoals '1'e' 9een rol is we99ele9d zie 3 .4 .5 .5 .1 . Maar
zulke pronomina kun J'e wet, zoals J'e uit die tweede opmerkin9 van Wittgenstein kunt
opmaken . 9ebruiken om lets onzinni9s over God to ze99en of lets zinni9s over het 9ebruik
van het woord God . Daarbi1' maakt Wittgenstein een onderscheid tussen ze99en en tonen .
Een zin ze9t niet alleen lets heeft niet alleen een betekenis hi1' laat ook lets zien hi1' toont
lets . Zo zegt de zin 'Dit boek is rood' dat dit boek rood is maar als die zin waar is, dan wordt
dat niet door die zin 9eze9d maar 9etoond . Die zin last het 'waar zi1'n' zien als 1'e en doordat
1'e vaststelt dat hi1' waar is . Een ei9enschap als 'waar zi1'n' wordt dus 9etoond .
Vol9ens Wittgenstein nu zit het zinni9 of onzinni9 zijn van uitspraken hem in wat J'e ze9t
en niet in wat die uitspraken tonen . Het 'waar ziJjn' van een zin kan niet zinni9 of onzinni 9
ziJ'n . En een zin als 'God bestaat' biJ'voorbeeld is onzinni9, maar hi1' kan best lets 9oeds of
moois of reli9ieus of wat dan ook laten zien . (Wittgenstein meende zelfs - 9eloof ik - dat wat
er in het leven echt toedoet niet kan worden 9eze9d maar enkel 9etoond .
We zouden nu kunnen veronderstellen dat Perloff bedoelt dat wat Stein 'echt bedoelde'
met het superieur zijn van pronomina, is dat nomina minder dan pronomina 9eschikt zijn in
het laten zien van lets . Ik kan me overi9ens niet voorstellen dat Wittgenstein dat zou
ze99en . Maar als dat zo is waarom ze9t ze dat dan niet? En trouwens hoe verklaart dat de
9rotere 'mo9eli1'kheid om lets to zi1'n' van pronomina?
3 .4 .5 .5 .3 Door miJn 9issin9en heb ik aan wat Perloff beweert een draai 9e9even waardoor
wat ze doet steek zou kunnen houden . Er is nu in ieder 9eval lets waar J'e het mee oneens
kunt zi1'n . En dat is preties het probleem : ik 9eloof er niets van . Bovendien als een van die
twee 9issin9en 1'uist is moet miJ'n oorspronkeli1'ke 9issin9 naar wat Stein zelf over nomina en
pronomina ze9tin 3 .4 .2 een ver9issin9 zi1'n . Weliswaar is het heel 9oed mo9eli1'k dat ik me
ver9is, zeer waarschi1jnli1'k zelfs maar waarom zou ik miJ'n 9issin9 over Stein op9even om met
twee andere 9issin9en de huid van Perloff to redden? Dat staat me niet aan, vooral niet
omdat ik 9eloof dat Perloff zowel de opmerkin9en van Wittgenstein als dat9ene wat Stein
over pronomina ze9t verkeerd heeft be9repen . Ik zou dan een mo9eliJ'ke ver9issin9 vervan9en
door twee vriJ'wel zekere ver9issin9en .
3 .4 .5 .5 .4 Wat ze9t Stein over pronomina? Als 1'e leest wat ze ze9t - als ze in Lectures in America ze9t dat pronomina minder erg zijn dan nomina -- kri1'9 1e de indruk dat ze speciaal het
oo9 heeft op persoonli1'ke voornaamwoorden van de derde persoon zoals 'hi1', 'zi1'', en 'het' .
Als 1je die 9ebruikt, pin 1'e dat9ene waarover 1'e het hebt nauweli1'ks vast en in ieder 9eval 9eef
Jj e het 9een naam en kan het no9 alle kanten op .
3 .4 .5 .5 .5 En wat ze9t Wittgenstein nou ei9enliJ'k? De opmerkin9 van Wittgenstein 9aat over
de woorden 'ik' 'hier' en 'deze' . Die worden 9ewoonli1'k pronomina 9enoemd, maar het zijn
wel speciale pronomina : ze zijn deiktisch en kunnen worden 9 ebruikt om lets aan to wizen
.
J
Zulke woorden worden in de natuurwetenschap niet 9 ebruikt behalve om aan to wizen
1
natuurli1'k : 'deze stof is rood') . Maar er zijn andere pronomina die in zekere zin wel in de
natuurwetenschap worden 9ebruikt : pronomina van de derde persoon zoals 'hiJ'' . 'het' en
'lets' . Denk maar aan : 'als van lets de kinetische ener9ie toeneemt, dan neemt het ook toe in
massa' . In de natuurwetenschap wordt zo'n pronomen aan9eduid als een variabele, lets
waarvan de waarde per 9eval antlers kan uitpakken .
3 .4 .5 .5 .6 Het aardi9a is natuurliJ'k dat die variabelen uit de fYsica overeenkomen met de
ner9ens op vastpinnende pronomina van Stein uit 3 .4 .5 .5 .4. AIs Wittgenstein ergens had
op9emerkt dat de fYsica tYpisch die woorden 9ebruikt, dan had Perloff die opmerkin9 kunnen
9ebruiken om wat Stein bedoelt to verduideliJ'ken . Hoewel dan was de opmerkin9 van
Wittgenstein natuurliJ'k volkomen overbodi9 9eweest . We wisten dan immers al wat Stein
echt had bedoeld? En daar kan de opmerkin9 van Wittgenstein toch niets aan toe voe9en?
De opmerkin9 van Wittgenstein was dan net zoiets 9eweest als de boomstructuur in het
betoo9 van F&J uit §2 .6 . Of die 9roene scheerkwasten in de brochure van het nieuwbouwpro1'ect .
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3 .4 .5 .5 .7 Kortom : zolan9 we niet be9riJpen wat Stein en Wittgenstein ze9gen of bedoelen
is het door Perloff 9esu99ereerde verband daartussen ondoor9rondeli1jk . Be9riJpen we - denken
we - Stein en Wittgenstein wel dan bli1'kt het verband overbodi9 : het be9rip dat we hebben
kan er hoo9steps door worden 9eillustreerd niet verbeterd of verdiept .
3 .4 .5 .5 .8 De lezer denkt misschien dat ik Perloff to hard val en dan nog onheus ook . Een uit
de context gelichte passage uit een heel boek wat zegt dat nou? Ik kan die lezer verzekeren :
het is een beperkin9 uit barmharti9held . MogeliJjk kan het vervol9 van Perloffs verhaal de
kritische lezer overtuigen .
3 .4 .5 .6 Na Witt9ensteins opmerkin9 over God verzoekt Perloff haar lezers'in dit verband' de
pronomina in een viertal zinnen uit het werk van Stein to beschouwen . Het zi1jn zinnen die
vol9ens Stein voorbeelden zi1jn van succesvol emotioneel evenwicht . 12 Perloff vindt die zinnen
tYpisch Wittgenstein : op het eerste 9ezicht onzin- maar als we zien hoe ze worden 9ebruikt
be9innen ze zinnig to worden . Zin a is een van die zinnen .
a A dog which you have never had before has sighed
Over a ze9t Perloff dat de schi1jnbaar irrelevante biJjzin 'which . . . before' relevant wordt als
de spreker bi1jvoorbeeld een hondentrainer is die lets over een hond vertelt aan de nieuwe
ei9enaar ervan .
3 .4 .5 .6 .1 Be9riJpt U het? Ik bedoel niet zip a maar wat Perloff daarover ze9t . Ik maak er dit
van . Er is een verband - ze9t Perloff - waarbinnen we naar pronomina in zinnen moeten ki1jken .
Die zinnen zi1jn - ze9t Stein - voorbeelden van lets wat ik niet zo een twee, drie met zinnen in
verband kan brengen . Vol9ens Perloff zi1jn het tYpische Witt9ensteinzinnen . Van het voorbeeld
laat Perloff zien dat er niks mis mee is : als 1je er maar een passende context biJj verzint.
Dat is duideliJjk . Maar is ook duideliJjk wat Perloff hiermee wil? Wat is de pointe? Het wordt
ons niet verteld . Ik kan het ook per9ens uit opmaken . Er worden wel weer allerlei vra9en
op9eroepen : Wat is het verband waarin ik naar die zinnen moet ki1'ken? Gaat het no9 steeds
om de superioriteit van pronomina? Of 9aat het om Wittgensteins opmerkin9 over God? Wat
moet ik met dat emotionele evenwicht van Stein? Waarom moet ik naar pronomina ki1jken?
Hoe komt Perloff erbiJj dat een aanvankeli1jk onzinni9e zip die zinni9 wordt als we zien hoe hijJ
wordt gebruikt, tYpisch Wittgenstein is? En hoe komt Perloff erbi1 j dat haar voorbeeld aanvankeli1j k onzinni9 is? Hoe komt ze erbiJj dat ik hem zinnig 9a vinden als ik zee hoe hi1j wordt
9 ebruikt?
0pnieuw wordt niets duidelilk, en 9een van die vra9en wordt beantwoord noch expliciet
noch impliciet door wat er vol9t . Perloff maakt er een potJje van vend ik . Bovendien is het een
potJj e waar aperte onzin in zit .
3 .4 .5 .6 .2 TYpisch voor Wittgenstein ziJ'n niet zinnen die eerst onzinni9 liken
en dan zinni 9
1
worden maar Jjuist omgekeerd . 0p het eerste 9 ezicht liken
ze doodnormaal en zinnig zoals
1
'Is deze ervarin9 mi1jn ervarin9?' of 'God bestaat' , maar bi1j nadere beschouwen9 bli1jken ze
onzinni9 .
Ook wat Perloff ze9t over zip a die - als ze geliljk zou hebben met wat ze er over ze9t dus helemaal niet tYpisch Wittgenstein zou zi1n, klopt niet . 0p het eerste 9ezicht is het 9een
onzin wat daar staat ~; 1je kunt 1je er alleen misschien niets biJj voorstellen . Dat is lets antlers . Je
moet Jje bi1' een zip lets kunnen voorstellen, hem be9ri1'pen voordat 1j e kunt vaststellen of het
onzin is of niet . Dat 9eldt ook voor 'God bestaat' .
Bovendien is het niet zo dat J'e een zip be9int to begriJpen als 1je ziet hoe hi1j wordt 9ebruikt .
Als dat zo zou zi1'n, zouden we de voorbeelden van Perloff, dus a onmiddelliJjk hebben
be9repen . Die zinnen worden toch 9ebruikt en dat zien we toch? Ook hier 9eldt in ieder
9eval het om9ekeerde : alleen als Jje een zip be9ri1pt weet 1je hoe J'e hem kunt 9ebruiken .
Aan Wittgenstein wordt wel de 9edachte toe9eschreven dat 1je zinnen leert 9ebruiken
door to zien hoe anderen ze 9ebruiken . Zoiets ze9t hiJj in ieder 9eval over woorden .
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VeeI toalkundi9en 9eloven dat niet, want hoe kan het dan dat mensen zinnen kunnen
die ze no9 nooit eerder hebben zien 9ebruiken? En Perloff
9 ebruiken en beriJ'pen
9
de monstreert wat dit betreft haar ei9en on9eli1jk . Ze bliJjkt zelf een context to kunnen
bellenken wasrin 1'e
zin a kunt9bruiken
e
. En dat kan ze zonder dat ze zelf die zin zo heeft
1
ien 9ebruiken . Kenneli1'k heeft ze die zin zo kunnen be9riJpen los van het 9ebruik ervan en
is het dat be9rip dat het haar mo9eli1jk maakt om die zin zo to 9ebruiken .
3 .4 .5 .6 .3 Zin a wordt door Stein in Lectures in America 9enoemd als voorbeeld van een 9eslag9de po9in9 om de 9evoelloosheid van een zin in evenwicht to bren9en met de 9evoelvolheid van een alinea . Het idee is dat een zin een vorm heeft die wordt bepaald door wat hijJ
ze9t, door de betekenis . Je kunt niet besluiten een zin op het 9evoel to be9innen of to eindi1 3
9 en : dan kn19 1e zoiets als roast potatoes for', 9een zin dus . Maar een alinea kun 1e wel en
ei9enli1jk alleen maar, op 1e 9evoel be9innen en eindi9en hoewel taalbeheersers daar 9eloof
ik anders over denken . Daarom zi1jn zinnen vol9ens Stein 9evoelloos en alinea's 9evoelvol .
Stein experimenteerde met dit idee in How to write door zinnen en alinea's samen to laten
vallen . Door alinea's in to krimpen tot het formaat van een zin zoals bi1 a hierboven of door
zinnen op to rekken tot alinea's die bi1j na een halve bladziJj beslaan biJjvoorbeeld "When
wrote . . ." in Lectures in America, p . 223 . In zulke 9evallen moet er dus een evenwicht worden
9evonden tussen de 9evoeloosheid van de zin en de 9evoelvolheid van de alinea . TYpisch voor
Stein - en deel van de charme van haar werk - is dat ze dit in Lectures in America bespreekt
en to9eli1j kerti1'd demonstreert .
Zin a die vol9ens Perloff lets over nomina en pronomina laat zien, is door Stein dus helemaal niet bedoeld om lets over nomina of pronomina to laten zien maar om een 9eslaa9de
po9in9 tot emotioneel evenwicht to tonen . 0p zich is dat 9een bezwaar : zo'n zin kan ook best
lets anders laten zien dan bedoeld . Sterker, het is niet uit9esloten dat 1je met zo'n zin laat zien
wat 'echt bedoeld' is . Maar dan moet Jje dat uitle99en en in 9een 9eval met onzin komen .
3 .4 .5 .6 .4 Perloff maakt er echt een pot1'e van .
3 .5 De inmiddels uit de hand 9elopen nummerin9 hierboven maakt duideliJjk dat ik orde o p
zaken moet stellen . Weet U no9? Ik zou aannemeliJjk maken dat iemand die on9ewone
poezie wil be9riJpen niet kan rekenen op taalfilosofie een ho9ere snort taalkunde . Het idee
is dat taalfilosofen als het 9oed is zich alleen maar bezi9houden met filosofische problemen
die ontstaan of zichtbaar worden als 1'e letterli1jk leest en zich daarbiJ per se houden aan de
re9els van de taal of wat die filosofen daarvoor aanzien . Kenmerkend voor on9ewone
poezie is dat ze niet Ietterli1jk to lezen is en dat ze zich onderwerpt aan andere re9els dan die
van de taal . Zo 9esteld is het op voorhand duideliJjk dat Jje niks to verwachten hebt van een
taalfilosoof.
Het uitstapl'e naar Wittgenstein's ladder van Perloff diende tot demonstratie en illustratie
van wat er 9ebeurt als iemand toch een taalfilosoof 9ebruikt om een on9ewoon kunstwerk
beter to be9riJpen . Perloff 9ebruikt Wittgenstein als sleutel om het werk van Stein to openen
maar het is een sleutel die voor een ander slot is 9emaakt en dus niet past . Tot overmaat van
ramp steekt ze de sleutel naast het slot .
3 .6 Maar misschien is Perloff een 9oede leerlin9 van Wittgenstein, en 9aat ze ervan uit dat
wat ze ze9t noodzakeliJj kerwi1js onzinni9 is . Dat hindert dan niet1 want wat ze ze9t is enkel
een onvermijdeli1jk bi1jverschi1jnsel van wat daardoor wordt 9etoond. En misschien is wat wordt
,4
9etoond enorm de moeite waard .
Dat is mo9ell1k, en te9en die mo9eli1jkheid heb ik 9een verweer. Althans 9een ander verweer dan wordt 9etoond door wat ik hierboven 9eze9d heb . Vol9ens de Wittgenstein van de
ladder moet de lezer die dat be9ri1pt, dat inzien .
15
Het is tiJjd voor de klucht .
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De klucht

het gedicht

het gedicht draait 1

het gedicht draait 2

het 9edicht
draait rond
een sleutel
woord of zin

het 9edicht draait
rond
een sleutel

het 9edicht draait rood
een sleutelwoord

woord of zin

of zin
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Noten
* Met dank aan

Eddy Ruys .

Ik laat het aan de verbeelding van de lezer over de vraag to beantwoorden of de taalkunde iets nuttigs to
zeggen kan hebben over 'eene' en 'masjien', of over het drinken van werelden .
F&J doen niet moeiliJjk over het verschil tussen analyse en interPretatie . Gemakshalve doe ik dat ook maar
niet.
3

Eddy Ruys maakte miJj erop attent dat dat niet 1juist is . De zin kan ook zo worden opgevat dat iemand die
we aanduiden als 'voor wie ik liefheb', de naam 'ik' wil hebben, waarbiJj heten dus ook 'normaal 9esproken'
wordt gebruikt . Hieruit bliJjkt dat de 'analyse' van F&J ook op een antler punt tekort is 9eschoten : het heeft
ze er niet voor kunnen behoeden dat ze een mo9eli1jke interpretatie over het hoofd hebben 9ezien .
4

Of het snort filosofen, dat kan ook . Tot het einde van de ne9entiende eeuw waren academische filosofen
niet zelden alfa's (dassici biJvoorbeeld) en de continentals tak van de taalfilosofie vindt biJ j die mensen haar
oorsprong . De Angelsaksische tak wordt voornamelijk gedragen door beta's (wiskundi9en biJjvoorbeeld) .
5

De vraag of en in hoeverre Wittgenstein homoseksueel was, is no9 steeds een kwestie die de 9emoederen
bezighoudt . Overigens spelen die overeenkomsten tussen Stein en Wittgenstein in het verhaal van Perloff
g een rol van betekenis, althans niet meer dan die van insinuaties .
Wittgenstein
De filosofie van
is al een probleem op zich . Officieel ziJjn er twee filosofieen, die van de
Tractatus en die van de Filosofische onderzoekingen . Perloff ontleent de titel van haar boek aan de
6
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Tractatus, maar put voornameli1'k uit de Filosofische onderzoekin9en . Vol9ens dat laatste werk is (de tack
van de) filosofie niet meer dan ontdekken wat in taal tot filosofische mis(ver)standen leidt .
Ik heb Stein hier (als ik het kon vertaald . Eigenli1jk is het werk van Stein onvertaalbaar, net zoals een beeldhouwwerk niet op een foto tot z'n recht kan komen . (Je zou kunnen zeggen dat Stein met taal boetseerde .)
Maar ik dien hier wat Stein ze9t niet als kunstwerk op, maar ter illustratie van wat Perloff ermee doet .
8

Merk op dat natuurkundigen, als ze deze formule gebruiken, op de Plaats van de (af9ekorte) nomina
getallen invullen . Ze hebben het met zo'n vergelilj kin9 dus helemaal niet over din9en die ze een naam
geven, het 9aat ze om hoeveelheden en verhoudin9en daartussen . Als 1je dit beseft, maakt het Perloffs
verwiJ'zing naar die formule er niet duidelijker op.
9

Wittgenstein onderschatte no9al eens de bui9zaamheid van taal . Zoals hiJj de vraa9 bedoelt is het een
nogal idiote vraag . lemand heeft pun
1 en vraa9t : is deze piljn miJn Pi1jn? Nogal wiedes, denk 1j e dan : pijn kan
alleen ervaren worden door de piljnli1jder . Je kunt onmogeliJjk de pun
1 van iemand anders li1jden (anders dan
door er 1je ei9en pijn van to maken) . Maar stet dat je bij een apparaat staat dat piJ'nscheuten registreert
(waarbiJ' pi1jnscheuten 9eidentificeerd zi1jn met bepaalde, re9istreerbare siologische verschi1 j nselen) en dat
apparaat is op J'ou en miJj aangesloten, dan kun je op een plotselinge uitschieter op het scherm wijzen en
vra9en : is deze pun
l mi1jn piJjn? Nu is het geen idiote vraa9, maar zo is hiJ j niet door Wittgenstein bedoeld .
Het is dus wezenlijk van belang dat de voorbeelden van Wittgenstein worden begrepen in hun context en
naar hun bedoelin9 . Zonder die context en bedoelin9 ze99en ze niets . Bi1j Perloff ze9gen ze dus niets. En
omdat 1je bi1j Wittgenstein ook vaak moet raden naar de context en de bedoeling, kun je met wat hij zegt
dus vaak veel kanten op .
10 Merk op dat Wittgenstein zo , n zin als , Is deze ervanng mijn ervanng ~. , dus uiterst Ietterlijk neemt, en dat
de Problemen waar hi1j zich mee bezighoudt daar wezenlijk van afhangen .
1,

Volgens Wittgenstein (ik vereenvoudig) kun je alleen zinnig over lets praten als er menselijkerwijs
9esproken een middel is om vast to stellen of wat 1je zegt waar is of niet .
,z

We moeten van Perloff eigenliJjk ook naar de preposities kiJjken . Ik tel er in de vier zinnen die Perloff noemt
twee ('before' uit (a) is daar een van), en die spelen geen enkele rol in de opmerkin9en die Perloff
vervol9ens over die zinnen maakt .
,
,
i
r
Vol9ens Perloff demonstreert Roast potatoes for hetzelfde als Wittgenstein's Melk miJj suiker . Maar
vol9ens mi 1is dat een vergissing . 'Melk mij suiker' (twee nomina en een pronomen) is ongrammaticaal, en
vol9ens Wittgenstein betekenisloos . Wittgenstein maakt 'Melk mij suiker' door in het bevel 'Breng mij
suiker' het werkwoord 'Breng' to vervangen door het nomen 'Melk' . Door die vervanging zijn die drie
woorden als het ware de taal uit9ezet. Wat Stein preties met 'Roast potatoes for' voor ogen had, moeten
we raden, want anders dan Wittgenstein zegt ze daar niets over. Maar stet dat we hier to maken hebben
met een door Stein tot een alinea ingekorte, en daardoor met gevoel geladen (ex-)zin . Perloff laat zien dat
de overgebleven drie woorden op talloze manieren tot een volledige zin ziJjn aan to vullen (bi1voorbeeld het
bevel 'Roast potatoes for me'), en dat lijkt als het om een ex-zin gaat een legitieme exercitie . Lijkt, want
door die aanvullin9 ontdoet Perloff die drie woorden natuurlijk wel van het gevoel waarmee Stein ze door
haar knipwerk dacht to hebben op9eladen . In feite vernieti9t Perloff op die manier dus het effect dat Stein
wilde bereiken . Hoe dan ook, er is in ieder geval een wezenli1jk verschil met 'Melk mij suiker' : dat is 9een
ingekorte ex-zin en dus kan het ook niet tot een wel9evormde zin aangevuld worden . Omdat de
bedoelin9en met die twee stukes1 taal zo wezenliJjk anders zi1jn, kunnen ze niet - zoals Perloff doet - over
een kam worden geschoren . (Overigens kan de rij woorden 'melk mi1 j suiker' natuurlijk best worden
uit9ebreid tot een zin, biJvoorbeeld 'Ik weet niet of melk mi1j suiker doet verdragen' . Maar met zo'n
uitbreiding doe 1je natuurli1jk geen recht aan de rol die Wittgenstein aan die woorden heeft toegedacht .)
13

(Wittgenstein's
ladder) aan de drie na beroemdste uitspraak van
Perloff ontleent de titel van haar boek
Wittgenstein . De twee beroemdste ziJjn de laatste en de eerste opmerking uit de Tractatus, in die vol9orde.
0p de derde plaats komt de een na laatste . Die gaat erover dat als 1je hebt begrepen wat hij in het
voor9aande heeft beweerd, je inziet dat het onzinni9 is wat hij heeft beweerd . Dat inzicht is het enige
waardevolle ervan . En hij vergeliJjkt dat met een ladder die je moet we99ooien als Jje ermee op het hogere
plan van het begrip geklommen bent . Het zou kunnen dat Perloff haar boek Wittgenstein's ladder ook zo
ziet: wat ze beweert is onzinni9 maar het brengt J'e op een hoger plan van inzicht . Zou ik mi1jn inzicht in
haar werk dan aan haar ladder to danken hebben?
14

15
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Hongerkunstenaar
in taal
Over het werk van Jan Arends (1925-1974)

Gert den Toom

In 1971 Publiceerde Jan Arends Keefman, een verhalenbundel over krankzinni9held en PsYchiatrische inrichtin9en . In de inleidin9 bij' deze uit9ave merkt'de
redactie' op dat door 'de toenemende verva9in9 van
de 9renzen tussen normaal en abnormaal valt [. . .] to
constateren dat de PsYchiatrische patient en de
maatschaPPi1' steeds meer Po9in9en aanwenden om
weer wat dichter bij' elkaar to komen" . Vermen9in 9
van leven en werk is alti1'd de invaishoek 9eweest om
naar het werk van Arends to ki1'ken . Gert den Toom
Iaat zien dat de hernieuwde belan9stellin9 voor deze
schri1'ver terecht is, maar Plaatst kanttekenin9en bij1
de constants aandacht voor Arends` PsYchiatrische
achter9rond . Een bewonderaar over werk, leven en
dood van een 'patient' .

Hongerkunstenaar Jan Arends
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De herwaarderin9 van een ver9eten of een biJjna ver9eten schriJjver is door9aans een complex fenomeen .
Enerzi1jds zi1'n er de relatief on9riJpbare motieven : 1jon9e
schri1vers bestempelen iemand tot hun voorbeeld en
ontrukken hem of haar zo aan de ver9etelheid ; het
9edachte9oed van een auteur wordt door de veranderde maatschappeli1jke of artistieke context opnieuw
actueel ; of er verschiJjnt na 1jarenlan9e voorbereidin 9 .
ineens een bio9rafie van de betreffende auteur . Anderzi1jds is er natuurli1jk de veel prozaischer verklarin 9,
nameli1jk de niet to onderschatten invloed van de uit9ever die om wat voor reden dan ook met veel publiciteit en een integrate herdruk de aanzet tot zo'n herwaarderin9 9eeft . Maar er zi1jn natuurliJ'k veel meer en
specifiekere auteurs9ebonden redenen to bedenken
waardoor de belan9stellin9 voor een dichter of een
schriJver opnieuw ontstaat.
In het 9eval van Jan Arends is de herwaarderin9 een
steeds tern9kerend fenomeen . De aandacht voor zi1jn
verhalen en 9edichten komt in 9olfbewe9in9en . Dan
weer overheersen Ian9e radiostiltes- dan weer is de
aandacht biJjna massaal . In 1997, drieentwinti9 Jaar na
de dood van de auteur, was het weer tiJjd om de stilts to
doorbreken . En die keer 9 ebeurde het - waarschinli1jk
1
voor het eerst - zonder dat er een nieuwe uit9ave van
de Bezi9e Bi1j aan vooraf9in9 .
Keefman wend viJjfentwinti9 1aar na ziJjn eerste
verschiJj nin9h door theater9roepen als biJjvoorbeeld
Zeenzucht opnieuw tot leven 9ewekt . In hetzelfde
Jj aar verscheen in de filmhuizen en op televisie de
bio9rafische film Arends van Jells Nesna . Jan Arends'
naam duikt weer op in recensies en interviews en
auteurs wizen
op de invloed van ziJjn werk . Door hun
J
bi1jrollen in de film van Nesna drukken schriJjvers als
Aran
1 Witte en Tommy Wierin9a hun schatplichti9held
aan Arends uit . Het meest opvallende recente voorbeeld is de 'remix' van enkele dichtre9els op een cd
van De Kift . Kortom : Arends is in de mode . Ook ik wil

no9 eens pleiten voor de waarderin9 van Jan Arends'
verhalen en 9edichten . Een der9eliJk pleidooi liJjkt in het
Iicht van het vooraf9aande misschien overbodi9 . Maar
auteurs die worden herwaardeerd worden niet tang
daarna vaak weer ver9eten . En bi1j alle tevredenheid
die ik koester over de hernieuwde belan9stellin9 voor
Arends wit ik toch ook een paar kanttekenin9en maken .
Want een van de belan9ri1jkste motieven voor de op9e leefde belan9stellin9 is al oud en heeft evenzeer voor
Arends' succes als voor ziJjn ver9eteiheid zor9 9edra9en . En dan bedoel ik de fascinatie voor het werk
van 'een drinkende 9ek die zelfmoord plee9de' . Want
bi1j alle aandacht voor Arends speelt vooral de vermen9in9 van leven en werk een cruciale rot .
Bekentenisliteratuur
Natuurli1jk is het onzinni9 our het leven en het werk van
een schriJjver volledi9 van etkaar to willen scheiden . Zo
ontstaat het niet en zo zit het ook niet in etkaar . Maar
Nederland is meer dan ooit een land 9eworden met
een zucht naar bekentenisliteratuur. Het verlan9en
naar autobio9rafie in fictie is zelfs zo sterk dat ik vrees
dat de Nederlandse Literatuur, als het zo door9aat, een
Jjournalistieke 9rabbelton van human interest reporta9es zal worden . Verbeeldin9skracht wordt niet alleen
sYstematisch uit onze maatschappi1 9ezeefd,; de fantasie verdwi1'nt zo Ian9zamerhand ook uit de literatuur .
Woordkunst wordt of9edaan als 'kunst our de kunst' .
Als deze trend zich voortzet zal er straks 9een onthaastin9 meer zi1jn .; de 9edrukte vluchtheuvets en stiltecentra
zullen verdwiJ'nen . Historisch besef en metafYsisch bewustziJj n ziJ'n tenslotte ook al zo plat als onze beeldbuis
9 eworden .
Dat 1juist in dit tiJjds9ewricht belan9stellin9 ontstaat
voor Jan Arends komt voor een groot deel voort uit de
9roeiende belan9stellin9 voor buitenstaanders : mar9inalen, drugsgebruikers zwervers, alcoholisten en borderliners. Dat is wat de 1jon9e lezers boeit : mensen die
hard leven en hard flood9aan . En het extreme leven en
sterven van de verliezers of de drop-outs, zoals we flat
voornameli1jk uit de Amerikaanse literatuur kennen is
in de Nederlandse letteren slechts in pretentieuze imitaties voorhanden . Het li9t voor de hand our dan naar
Arends to 9riJpen, die ziJjn bekendste werk al in de 1jaren
zesti9 en zeventi9 schreef .
Ik 9eef toe flat ook ik in eerste instantie tot de fi9uur
van Jan Arends werd aan9etrokken vanwe9e zi1'n even,
of beter 9eze9d : door de manier waarop hi1j is dood9e9aan . Arends' masochistische alcoholistische en psY chisch 9estoorde tevens9eschiedenis die op 13 februari
1925 be9on en op 21 1'anuari 1974 met een dodeliJ'ke

spron9 uit het raam eindi9de oefende ook op miJ j een
duistere aantrekkin9skracht uit. Maar Arends' werk is
niet de pathoto9ische zetfexpressie van een waanzinni9e
die men er vaak in ziet, al ziJjn directheid ziJjn eertiJjkheld en de overeenkomsten met ziJjn even ten spijt .
Kunst and Wahn
0p het moment dat ik Keefman be9on to lezen ver9at
ik waarom ik het uit de kast had 9epakt . Ik ver9at alle
9rimmi9e anekdotes en treuri9e verhalen die ik over
de schriJjver had 9ehoord en las altes wat ik van hem
vinden kon : zi1jn eerste bundel Gedichten uit 1965, de
Lunchpauze9edichten uit 1974 de na9elaten verhalen ,
onder de titets Ik had een strohoed en een wandelstok
en Verspreid proza . Ik las de Na9elaten 9edichten en de
Verspreide gedichten, samen met de rest verschenen in
het Verzameld Werk - een vi1jfhonderd bladzi1jden dikke
ArendsbiJ'bel, die voor het eerst in 1984 verscheen en
die Binds enkele 1jaren ook weer in een 9oedkope herdruk is to verkri19en .
Het eerste woord dat ik las, was : 'Vriend .' Ik leefde
en teed na die aanhef mee in Arends' verhalen en 9edichten en heb ziJjn werk op9evat als een brief, een brief
waarop ik antwoord 9even moest . Dat antwoord 9eef ik
hier en nu .
Alle bio9rafische feiten ten spiJt, een boek moet toch
vooral 9oed 9eschreven zi1jn en onze ei9en verbeetdin 9
prikkelen our onver9eteli1'k to btiJ'ven . En onver9eteti1j k
is alles wat Jan Arends schreef. Toch is het in verband
met Arends onvermi1'deti1jk to spreken over de relatie tusBen leven en werk. Ik pleit er in ziJn 9eval echter voor
niet het klassieke be9rippenpaar Dichtun9 and Wahrheft ter hand to nemen maar eerder de termen Kunst
and Wahn . Want wanneer men over Arends spreekt ,
komt men over de waanzin de krankzin de gekte to
spreken . Geen voorwoord, 9een artikel . 9een referentie
aan ziJjn leven en werk hebben het tot nu toe kunnen
stellen zonder die koppelfin9 van Kunst and Wahn .
Sours werden zi1' als een fusie beschreven vaker gin g
en 9aat men ervan uit flat zi1jn werk een weer9ave van
zijn even is .
Kunst and Wahn was de titel van een tentoonstellin9 die in het naJjaar van 1997 in het Kunstforum
to Wenen was to zien . Deze tentoonstellin9 wilde een
overzicht en inzicht bieden in de zo9enaamde krankzinni9enkunst, door beetdend kunstenaar en verzamelaar Jean Dubuffet ook wet Art Brut 9enoemd . Art Brut,
tevens bekend als Outsider-kunst wordt vooral gemaakt
door patienten uit psYchiatrische inrichtin9en maar ook
wet door 9evan9enen kluizenaars, verwarde zwervers
en andere sociale 'buitenstaanders' . Zi1' wordt van de
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overi9e kunst onderscheiden doordat ziJj is ontstaan
zonder dat de maker ervan eni9e artistieke vormin 9
heeft 9enoten en zich dus bewust noch onbewust heeft
laten beinvloeden door de conventies in de beeldende
kunst . De werken die ontstaan komen o deze manier,
zowel qua materiaal, qua stiJi en qua inhoud, 9eheel
uit het ei9en wezen van de maker voort . De Art Brutkunstenaars houden met niets of niemand buiten zichzelf rekenin9 . Over het al9emeen worden de kunstwerken 9ekenmerkt door de zo9enaamde horror vacui, de
angst voor de lee9te . Betreft het biJjvoorbeeld een
schilderi1, dan is 9een stuk1je canvas lee9 9elaten,; alles
is minutieus en 9edetailleerd beschilderd . De voorstellin9en ziJjn on9ekend direct . De zwaar aan9ezette sYmboliek is door9aans helder, maar vindt evenzo vaak haar
oorspron9 in het on9ri1pbare persoonli1jke universum
van haar krankzinni9e maker.
In een lezin9 voor het Utrechtse Studium Generate, in
november 1994 wees professor doctor Michel Thevoz ,
directeur van het Museum I'Art Brut in Lausanne ero p
dat Art Brut op de keper beschouwd toch ook weer
niet zo veel verschilt van de 9an9bare moderne kunst ,
in die zin dat die zich keert te9en de conditionerin 9

door een sYsteem . De onthechtin9, de revolutie, het
non-conformisme het verzet te9en tradities en conventies van allerlei snort dat aan de basis li9t van de moderne kunst, dat zou 1je net zo 9oed een 9ekte kunnen
noemen . Kortom het onderscheid tussen kunst en
anti-kunst Art Brut is subtiel .
Michel Thevoz vond ook de term ecriture brut uit die
vanzelfsprekend betrekkin9 had op de 9eschreven varianten van de Art Brut. Die term en de overkoepelende inhoud van de Art Brut kan een 9enuanceerder
licht werpen op het leven en werk van Jan Arends . De
on9ri1'pbaarheid, de 9eslotenheid of zo u wilt, het autisme Bat sommi9e kunstwerken en kunstenaars wordt
verweten is voor ki1'kers en lezers aanleidin9 om het tot
anti-kunst of patholo9ische onzin to bestempelen en
het vervol9ens to ne9eren . Want Bat wat on9ri1'pbaar
is last men vallen .
Van Art Brut is vaak beweerd Bat doordat het werk
'onbaatzuchti9' tot stand is 9ekomen het ook 9een
po9in9 meer liJjkt to doen om communicatie op gang to
bren9en met de beschouwer ervan . Een ver9eliJjkbare
frustratie is tern9 to vinden in de reacties op avant-9ardistische kunst en experimentele literatuur . ZiJjn de kiJjkeys of de lezers niet in staat om een kunstwerk direct
to be9ri1pen dan zoeken ziJ' verklarin9en voor het totstandkomen ervan . Een van de eerste stappen die dan
wordt 9ezet is zoeken naar achter9ronden in de bio9rafie van een kunstenaar . Vindt men dan, zoals in het
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9eval van Jan Arends een 9eschiedenis van opnamen in
inrichtin9en en klinieken dan li1'kt alles ineens op ziljn
plek to vallen . Dan is er 9enoe9 reden om het werk
patholo9isch 'interessant' to vinden of het 1'uist to ba9atelliseren .
Ik
wit alleen
maar weten
wie
ik ben .
Een
andere reden
om to schri "ven
heb
ik niet.
Maar
wie ik ben
9aat niemand
wat aan .
Arends' on9ri1pbaarheid is niet de on9riJpbaarheid van
de patholo9ische autist . Alles wat we nodi9 hebben om
hem to be9riJpen staat in de tekst . Nee, de on9rijpbaarheid van zi1jn verhalen en 9edichten zit hem in de
levensechtheid van wat hiJ j schriJjft, in de voelbare, irrationele onderstroom en in het voortdurende perspectief van de buitenstaander . En het is volwaardi9a literatuur doordat hi1j aan deze drie elementen de taal heeft
9e9even die ze van iedere patholo9ie ontdoet .

Wakker schudden uit de Broom van de rede
Er is door critici wet beweerd Bat Arends slecht zou
schri1jven . Maar de kwaliteit van ziJjn werk zit hem Jj uist
in de taal die hi' koos . In heldere korte zinnen direct
zonder omhaal van woorden weet Arends een personage als Keefman levensecht en daardoor on9riJ'pbaar
to maken . Alleen door totale over9ave aan de tall9e
kunst9repen - die paradoxaal 9enoe9 daarvoor nu eenmaal nodi9 zi1'n - ervaar 1je de natuurli1jkheid van ziJjn
realisme .
Maar evenzeer als direct en confronterend is Arends'
taal die van een dichter, ook in ziln proza . Gedachten
en 9evoelens worden beelden en het verloop van een
verhaal is vaak louter uit associaties op to maken . De
zinnen en dichtre9els zi1jn kort tot zeer kort en 9eschreven in een stiJ'I die is uit9ebeend, 9efileerd of9eschraapt en uit9ehon9erd . In al hun eenvoud en met
hun 9edetailleerde aandacht voor de kleine 9ebaren

en de kleine bewe9in9en zijn ze pure cinema, of drama .
Keefman toont het treffendst aan dat het Arends ook in
zijn proza- bovendien om de klank 9in9, en om de dictie .
Met name dit stuk heeft dat'ongri1pbare' realisme waar
ik op doelde : niets zou meer voor de hand li99en dan
aan de werkeli1jkheid van Keefman een plotstructuur o p
to le99en een spannin9sboo9 of een karakterontwikkelin9 . Maar dat zou kunstmati9 ziJn, een scheidin 9
tussen vorm en inhoud aanbren9en . Dat doet Arends
dus niet . Zelden is de 9edachtewereld van de psYchisch
of psYchiatrisch 9estoorde mens duideli1jker onder woorden 9ebracht - onder zijn ei9en woorden om preties
to zi1jn . Arends was 9een imitator van de kunst maar
van het leven . De on9ri1pbaarheid van zijn werk li1jkt o p
het leven zelf, waarvan de zin tenslotte ook niet to
be9riJpen is . Arends' werk is daar de illusieloze weer9ave van . De an9step de verlan9ens en de 9evoelens
die hiJj beschri1jft zijn misschien irrationeel, maar daarom
no9 niet minder realistisch . De directe taal waar Arends
patent op had is de beste weer9ave van het bewustzi1jn dat iemand heeft als hi1 j 'van zijn verstand beroofd
is' - wat de eerste letterli1'ke betekenis is die het woordenboek bi1j het woord '9ek' 9eeft. En iemand die van
zijn verstand beroofd is heeft alleen no9 zijn 9evoel over .
Maar is die9ene ook 9ek?
Arends is de verpersoonli1jkin9 van het dilemma
van het spreken over leven en werk Dat wat zijn even

Jan Arends in 1972

domineerde onderzocht hiJ j in zijn werk ; de buitenstaander- ositie de doodsdrift de ekte de eenzaamheid de schuld evoelens het masochisme het
onbe9rip . Er zijn daarom mensen die beweren dat hij1
niet de distantie had om er 9oed over to schri1'ven . Zi'1
zien zijn verhalen en 9edichten louter als de
uitdrukkin9 van een 9eestes-9estoorde alfabeet .
Daarmee doen ze de literaire kwali-teiten van Arends'
werk tekort . Ze verwarren de eenheid van vorm en
inhoud met onwetendheid .
Misschien is er geen rationaliteit, 9een alledaa9se lo9ica in Arends' werk to bespeuren, misschien komt er
9een normaal mens in voor, maar dat is preties waaraan het zijn uitzonderli1'ke kracht ontleent . Dat is, naast
de levensechtheid het andere bi1jzondere aspect dat
Arends' taal zijn literaire meerwaarde 9eeft : 1juist de
distantie tot dat wat al9emeen aanvaard is, de distantie
tot het redeli1jke tot dat wat men als 'normaal' aanneemt dat is de onderstroom die door Arends' zinnen
vloeit . Hi1j biedt preties dat wat literatuur bieden kan
en bieden moet,; de vervreemdin9, het nieuw maken
van de wereld om ons heen . Hi1 j laat zien dat er ook een
andere manier van ki1jken is dat de wereld antlers kan
zijn dan wi1 j misschien denken .
Arends' woorden schudden ons wreed wakker uit de
Broom van de rede . Zi1jn taal slaat als een handschoen
in ons 9ezicht daa9t ons uit tot een duel . De woorden
irriteren wekken onze wrevel op, we schuiven on9emakkeliJ'k heen en weer op onze stoel . We worden
9edwon9en ons in een antler perspectief to verplaatsen onze ei9en verbeeldin9 to gebruiken en de din9en
opnieuw to bezien . En Bat is niet zo eenvoudi9 .

Het is dan ook vaak een 9ebrek aan verbeeldin9 en
inlevin9svermo9en Bat ten 9rondsla9 li9t aan de reacties op Arends' werk . De ontvan9st van zijn verhalen en
9edichten is misschien wel een veel patholo9ischer fenomeen dan het leven en het werk van de schri1jver . Met
recht kunnen we ons afvra9en wie er nu ei9enli1k 9ek is ,;
Arends zijn lezers of 9een van beide? De verschillen
tussen Art brut-kunstenaars en Arends liken
me der1
mate evident maar desondanks toch subtiel Bat ik met
betrekkin9 tot hem- 9enei9d ben Salvador Dali to citeren : "het eni9e verschil tussen mi1 j en een gek is Bat ik
niet 9ek ben ." Jan Arends was 9een 9eestes9estoorde
die kunst maakte maar een kunstenaar die of en toe
9eestesziek was . Hi1j overtui9t ons met zelfbewust taal9ebruik van de 9edachte Bat zijn onconventionele sti1jl
van schri1jven eenvoudi9we9 de eni9 mo9eli1jke is om
een eenheid van vorm en inhoud to smeden . Keefman
is daarvan een prachti9e illustratie en zijn 9edichten
leveren ons het overtui9ende bewi1js .
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Ma9er Praten met de taal
In een variant op Slauerhoffs re9el "Alleen in mi1n 9e-

dichten kan ik woven" ze9t Arends in een van zijn 9edichten : "Zolis het woordlde wonin9Ivanldelmens ."
Die dichterli1jke wonin9 is desondanks lee9 en kaal ; de
taal is hard en direct . De versre9els bestaan vaak maar
uit een of twee woorden sours drie en een enkele keer
vier of vi1jf . De woorden staan er door9aans eenzaam
op zichzelf . Zo recht onder elkaar 9eplaatst opdat ze
samen een 9edicht maken vormen de woorden 9een
naieve Poezie-; ze ontsti19en ook de patholo9ische lacheri9e woordspelfin9en van de ecrivains bruts.
Ik
schril f 9edichten
als dunne bomen
Wie
kan zo ma9er
praten
met de taal
als ik?
Misschien
is mijn vader
9ierig 9eweest
met het zaad.
Ik heb
hem nooit
9 ekend
die man .
Ik heb
Nooit
een echt woord 9ehoord
of het deed pl
i jn .
Om pl
i'n
to schrilwen
heb1"e
weini9 woorden
nodi9 .
In talloze 9edichten treffen we definities aan van wat
taal wat dichten en wie de dichter is . De woorden
worden Ieu9enachti9 9enoemd ze rchten leed aan ,
ze doen verlan9en naar een 'andere taal' .
Arends' striJjd met de taal voltrok zich op een ho9er
niveau het niveau van 'dat waarover men niet spreken
kan moet men zwi19en ' ook al kon hiJ j de verleidin 9
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niet weerstaan our het onuitsprekeliJjke toch in taal en
verhaal to openbaren .
In Kafka's verhaal De hongerkunstenaar, uit 1924,
wordt de teloor9an9 beschreven van een van de laatste
beoefenaars van deze bizarre professie . Van een topattractie in het circus is hil', door de sterk of9enomen
publieke belan9stellin9, tot een uiterst mar9inaal individu 9eworden . De hon9erkunstenaar komt niet meer

in de schiJj nwerpers ; hiJ j sli1jt zijn da9en in een kooi tussen
de circusdieren . Ontevreden met zichzelf en met het
onbe9rip van zijn publiek bli1jft hi1j achter. 0p het laatst
is hi1j zo sterk verma9erd, dat zelfs het circuspersoneel
hem biJjna over het hoofd ziet . Wanneer men hem bijJ
toeval toch aantreft bli1jkt hi1j op sterven to li99en . Een
opzichter vraa9 t hem waarom hiJj toch steeds was bliJ
yen vasten ook al kwam er niemand meer naar hem
ki1j ken . "Omdat" , zo antwoordt de hon9erkunstenaar,
"omdat ik het voedsel dat miJj smaakt niet vinden kon .
Als ik dat 9evonden had, 9eloof mi1, ik zou 9een drukte
9emaakt hebben en mi1j hebben vol9epropt net als u
en iedereen . "
Arends was ook zo'n hon9erkunstenaar. Zi1jn schri1jyen zijn 'ma9er praten met de taal' is zoals voor veel
schri1jvers een equivalent voor leven . Kort en letterli1jk
9eze9d : taal is het brood van de schri1jver. En leven is in
de woorden van zijn 9edichten dan ook : eten . De voornoemde 'ma9erte' is dus niet zomaar een beeld . Het
eten is een belan9riJ'k register in Arends' werk, zowel in
zijn verhalen als in zijn 9edichten . Kunnen eten, moeten
eten brood met stront eten dat is : deelnemen aan het
bestaan leven . Het is een metafoor die we bi1jvoorbeeld ook kennen uit de 9edichten van ti1d9enoot Gerrit
Kouwenaar, bi1' wie het eten no9 explicieter het beeld
is voor het tot zich nemen van de werkeliJjkheid . De
werkeliJjkheid is het wild waarop wordt 9eJj aa9d .
Daarna vol9t dan het platslaan,; het doodslaan van de
werkeli1jkheid in de taal omdat het niet antlers kan ,
omdat er moet worden 9a9eten . Arends ze9t het
onder andere zo :
Doe de deur dicht

doe de deur dicht
een beet1je tocht
en alles waait weer weg .
Ik heb mi ljn bord vol woorden
en ik vreet kale plekken
uit de taal.
Met een rood servet voor
vreet ik.
Met lan9e, ma9ere handen

vreet ik
en ieder woord
is een ha p,
iedere ha p
een opluchtin9.
Lui en lan9zaam
vreet ik van de taal
en alles wat mil] niet bevalt
dat slik ik in .
Hier komen leven en werk het dichtst bi1j elkaar. De
doodsdrift heeft Arends ziJjn hele werk door achtervol9d . Als 9een ander was hijj zich van de paradox
bewust dat de eni9e zekerheid van het leven de dood
is . Dat leven met andere woorden doodgaan is . Elk
woord dat hijj neerschreef- bracht hem dichter bi1j de
dood . De ma9ere 9edichten en de korte zinnen waarschuwden er ook al voor elk woord had het laatste
kunnen zi1jn .

9in9 hij j dood toen hij j niets meer schri1jven kon .
Hon9erkunstenaar Arends vond het brood niet meer
dat hem smaakte . HiJ j verma9erde hij j verhon9erde en
hij j verdween . De lee9to boezemde hem geen angst in ,
hij j zocht haar op . Een dik boek liet hij j achter, het Verzameld Werk . Daarin staan al die prachti9e verhalen
en 9edichten waarin op indrukwekkende en onver9eteli1jke wiJ'ze een beeld van onze wereld vervat li9t .
Misschien was Arends van ziJjn verstand beroofd . Tot
het laatst toe was de kunst echter Kunst 9ebleven en
de waan Wahn . Alleen in zi1jn leven won de waan het
van de kunst .

Gert den Toom is schrijver en essayist . Daarnaast is hi]
verbonden aan de Utrecht School of Governance. Een
eerdere versie van deze tekst werd uitgesproken als
voordracht voor Stichtin9 Perdu, Amsterdam .

De
voetstapPen
die ik achterlaat
ziJ'n bezit
van de 9rood.
Mi'n leven
is van het
verleden .
Mi "n woord
is in de monden
van anderen .
Ik
ben niet.
Ik
was.
zo
is het
met alle dingen .
Ineens was het moment daar dat hij j enkel no9 de taal
had die iedereen 9ebruikte . Er waren helemaal 9een
woorden meer om een ander perspectief to bieden
om to vervreemden om lets op een andere manier to
laten zien . Dat moest het einde ziJjn . En omdat hij j nu
eenmaal een schriJjver was en het schri1jven zi1jn leven,
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De Iaatste stelling?

Over Redbad Fokkema's poeziegeschiedenis en enkele kritieken
1e kunt 1'e afvra9en of to9enwoordi9 de Iiteratuur9eschiedenis no9 wel kan worden
9eschreven. Redbad Fokkema's poezie9eschiedenis, Aan de mood van al die rivieren,
is er een van deze ti1'd : zi1'n aanpak van de 9eschiedenis van de Nederlandse Poezie
resulteerde in acht verschillende benaderin9swi1'zen . De verschi1'nin9 van Fokkema's
poezie9eschiedenis is niet onop9emerkt 9ebleven ; ze Iokte een Ian9a stroom aan
uiteenlopende reacties uit . Gaston Franssen zet de kritieken op een r1i', en Iaat zien
dat hieroP het nodi9a valt of to din9en .

Gaston Franssen

"Het be9rip 'laatste stellin9' is onuitsPrekeliJ j k vermoeiend" luidde de twaalfde en laatste stellin9 biJ j Redbad
Fokkema's proefschrift, Varianten biJ] Achterber9 (Amsterdam 1973 . [en ironische kwinksla9, natuurli1jk maar toch . Deze stellin9 kan men zien als een vroe9e
illustratie van een mentaliteit die uit vriJjwel alle latere
publicaties van Fokkema zou spreken . Oak de poezie9eschiedenis Aan de mond van al die rivieren 9etui9t
van een der9eliJj ke houdin9 : relativerend, pra9matisch
en anbevaoraordeeld . Het is een persaanli1j k boek het
resultant van ruim veerti9 Jaar lezen van en om9aan
met 9edichten . Gedurende die periode is Fokkema er
steeds meer van overtui9d 9eraakt dat zoiets als een
'laatste stellin9' onmo9eli1jk is wanneer het 9ant am
poezie . Er zi1j n telkens weer nieuwe gedichten en dichters met hun ei9en uit9an9spunten en belan9en . De
9oede poezielezer zal daarom steeds opnieuw bereid
moeten ziJjn am kennis leeservarin9 en voorkeuren ter
zi1jde to schuiven zodat hiJj of zi1j een vol9ende dichter
of stromin9 kan leren be9riJpen en op ziJjn waarde kan
schatten . Aan de mond van al die rivieren zo zou men
kunnen ze99en- is het versla9 van Fokkema's po9in9en
am elke 'laatste stellin9' to weerle99en, zodat de 9edachtewisselin9 over de poezie telkens kan warden
voart9ezet en verriJjkt .
De persoonliJjke maar daarom overi9ens nag niet
sub1jectieve benaderin9 van Fokkema bliJjkt al duideli1jk
uit de oPenin9salinea van het boek . De auteur maakt de
lezer 9etui9e van het moment waarop hiJj kennismaakte
met de moderne Nederlands Poezie : "0p een zonda9midda9 in het na1jaar van 1954 luisterde ik naar een
radioversia9 van de voetbalwedstriJjd Holland-Bel9ie . BijJ
de rust 9reep ik in de krantenbak- maar ik viste een
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ti1jdschrift op met de naam Maatstaf. Ik bladerde erin
en werd 9etroffen door de 9edichten van Lucebert en
Rem-ca Campert . " p . 9 Deze 9ebeurtenis zou het
begin vor-men van een niet-aflatende aandacht voor de
Neder-landse dichtkunst ; en hoewel de Vi1jfti9ers voor
Fokkema als iJkpunt zouden 9aan functioneren zoals
bli1jkt uit ziJjn studie Het komplot der Vijfti9ers
l
Amsterdam 1979 wi1jdde hi1j zich de daaropvol9ende
1jaren aan het werk van vele zeer diverse dichters . Hij1
publiceerde artikelen over het werk van Boutens
Lodeizen en Favere y , doceerde moderne Nederlandse

letterkunde aan de Univer-siteit Utrecht en verleende
zi1'n medewerkin9 aan diverse edities van literaire
correspondenties en verzamelde 9e-dichten .
De Poetenstri1'd
BiJ j een eerste bladerende lezin9 wekt Aan de mond van
al die rivieren de indruk een 9eschiedenis to ziJjn die men
van iemand als Fokkema zou verwachten : breed van
opzet, nauwkeuri9 9edocumenteerd en met onbevan9en belan9stellin9 voor elke nieuwe literaire stromin9 .
Veelzi1jdi9held is tevens een van de merites van het boek ,
zo bli1j kt al snel . Fokkema was zich nameliJjk al ti1jdens het
schriJjven van Aan de mond van al die rivieren bewust
van het felt dat hi1j met een ordenin9sprindpe 9een recht
zou doen aan de veelvormi9held van de moderne
Nederlandse poezie . Hi1j besloot daarom de 9eschiedenis
meerdere malen maar steeds vanuit een andere invalshoek to vertellen . Sommi9e van deze invalshoeken
noemt Fokkema in de Ii1jn van de Franse dichter Mallarme 'laboratoria' waarin de dichters met behulp van de
taal onderzoek doen naar de wereld de identiteit of de
taal zelf . Een der9eliJjke benaderin9 verleent Fokkema's
poezie9eschiedenis het karakter van een 9evarieerde
makkeli1jk toe9ankeli1jke essaYbundel . De eerste vier
hoofdstukken van Aan de mond van al die rivieren liken
1
no9 het meest op een traditionele chronolo9ische
poezie9eschiedenis: een voor een worden de belan9ri1jkste literaire stromin9en 9ekenmerkt de verschillende
poetica's beschreven en de centrale polemieken uiteen9ezet . Re9elmati9 onderbreekt Fokkema zi1jn verhaal om
een 9edicht to citeren en to analYseren . 0p deze wiJjze
komen in de eerste twee hoofdstukken 'Dromen aan de
di1jk' en 'De proefondervindeli1j ke zee` de voor9eschiedenis opkomst en doorbraak van de ViJjfti9ers aan bod .
Fokkema beschri1jft hoe de aloude to9enstellin9 tussen
realisme en idealisme Ian9zaam maar zeker leidde tot
een poetische en poeticale problematiserin9 van de
relatie tussen taal en werkeli1jkheid . Dezelfde tweedelin 9
client ook als uit9an9spunt in het derde hoofdstuk 'Een
landschap van rivieren' waarin de 9eschiedenis van de
poezie in de literaire tiJjdschriften centraal staat . Daarna
vervol9t Fokkema ziJjn betoo9 met behulp van een andere to9enstellin9, nameliJjk die tussen het modernisme
en het ostmodernisme in het hoofdstuk 'Van kwade
reuk tot wierook' .
In de laatste vier, meer experimentele hoofdstukken
wordt de notie van het 9edicht als'laboratorium' nader
uit9ewerkt . Zo laat Fokkema in 'Constructie van realiteit' zien hoe in het 9edicht de relatie tussen taal en de
werkeliljkheid op de proef kan worden 9esteld . HiJj rea9eert in dit hoofdstuk op Joost Zwa9erman, die in 1987

meer werkeliJjkheid' in de poezie wilde zien . Fokkema
toont aan dat de werkeli1'kheid en met name een verschrikkeli1jke werkeliJjkheid zoals de Tweede Wereldoorto9 alti1j d al een belan9ri1j ke rol in de poezie heeft 9espeeld ook in het werk van meer 'tall9e' dichters zoals
Gerrit Kouwenaar of de vroe9e H .C . ten Ber9e . Het
zesde hoofdstuk 'Ethische verkennin9en', is van meer
al9emeen-filosofische aard : aan de hand van verschillende studies over ethiek en postmodernisme zet Fokkema
het probleem van de on mo9eli1jkheid van morele voorschriften in een materialistische volledi9 9eseculariseerde maatschappi1 j uiteen . Vervol9ens laat hi1 j zien op welke
wiJjze de dichter door middel van het 9edicht " experimenteel onderzoek naar menseli1j ke 9edra9in9en" p .

188 kan verrichten en zo een ei9en oplossin9 voor dit
probleem kan vinden . De laatste twee hoofdstukken ,
'Een revue van identiteiten' en 'Het gratis theater van de
taal', zi1jn minder theoretisch 9efundeerd,; hierin baseert
Fokkema zich biJjna uitsluitend op dosereadin9 . Aan de
hand van het werk van dichters als Kees Ouwens en
Hans FavereY laat hiJj zien hoe er in het laboratorium van
het 9edicht met tall9e identiteiten en met de ei9enschappen van het medium van het 9edicht zelf, de taal ,
wordt 9eexperimenteerd .
Deze eerste vluchti9e indruk van Aan de mond van
al die rivieren doet kortom vermoeden dat een leesbaar en veelzi1jdi9 overzichtswerk als dit, een aanwinst
voor deal dan niet academische bestuderin9 van de
moderne Nederlandse poezie zal vormen . Toch 9ebeurde
er na de publicatie, begin 1999 jets opmerkeli1jks : twee
invloedri1jke critici rea9eerden ne9atief op het boek .
Rob Schouten schreef als eerste een no9al veron9eli1j kte recensie in Vrij Nederland 24 april 1999 en enkele
weken later schreef Kees Fens een stuk in de Volkskrant 14 mei 1999 waarvan de titel de strekkin 9
aardi9 dekt : 'Een 9eschiedenis voor wie de 9eschiedenis kept : hoe dichters hun indjvidualiteit kunnen
verliezen' . Daarmee was het startsein 9e9even voor een
uit9ebreide polemiek . 'De poetenstriJjd' kopto de
op sensatie beluste Revisor 26 1999 nr. 5 naar
aanleidin9 van de uit9ebreide reactie van Ell y
de Waard op Schouten en Fens . Echter. 1uist de
poeten' raakten vol-ledi9 onder9esneeuwd in de
daaropvol9ende discussie . Een discussie die enerzi1jds
in ho9e mate werd 9ekenmerkt door een overvloed van autoriteits- en ad hominem-ar9umenten ,
9ebezi9d door verbol9en critici "Ik? Partial9
1 ?" of
verontwaardi9de dichters "Ik? Postmodern?"
en
anderzi1jds door een BabYlonische spraakverwarrin 9
over literair-theoretische termen als 'realistisch'
autonomistisch' en 'postmodernistisch' .
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De verschillende discussianten namen Aan de mond
van al die rivieren o p een aantal punten zwaar onder
schot . Zo is Schouten het niet eens met Fokkema's
9ebruik van de term 'postmodernisme' . Fens beweert
dat in Aan de mond van al die rivieren "een oeuvre
van een dichter tot zi1n poeticale uitspraken wordt ternggebracht" , dit bezwaar wordt later herhaald door Piet
GerbrandY, die in De Revisor 26 1999 , nr. 6 schriJ'ft
dat het boek "niet over poezie maar over poetica
9aat" . EIIY de Waard bekritiseert in de vooraf9aande
Revisor Fokkema's interpretatie van de poezie van Chr .
J . van Geel en daarmee in feite ook ziJjn interpretatiemethode in het algemeen
Hugo Brems Ons erfdeel
42 1999 nr. 4 wiJ'st erop dat Fokkema de Vlaamse
dichters niet in zi1jn betoo9 betrekt en Hans Groenewe9en Raster 2000 nr. 89 stelt dat Fokkema, door
ziJjn vele citaten van 9edichten het gevaar loopt om
van de Nederlandse poezie na 1945 een amorfe massa
to maken" .
Enkele latere publicaties naar aanleidin9 van Fokkema's boek kenmerken zich intrigerend 9enoe9, door
een ho9e mate van reflectie op eerdere discussiebi1jdra9en . Zo is Marc Reu9ebrink Bzzlletin 20 (2000), nr .
274 het niet alleen oneens met Fokkema's opvattin9en over het postmodernisme maar 9eeft hi1j tevens een
uitvoeri9a analyse van de invulling die met name De
Waard en GerbrandY aan het be9rip 'autonomisme'
g even . Ook Geert Buelens verzet zich in diezelfde
Bzzlletin te9en De Waards betoog ; verder stelt hi1j dat
Fokkema's "eenziJjdi9e kennis van de buitenlandse
poetische en kritische tradities" heeft 9eleid tot een
vertekend beeld van de Nederlandse postmodernistische poezie . Een van de laatsten in de rj~ van critici is
Jos Joosten Dietsche Warande & Be/fort 145 2000
nr. 6 die veel respect en bewondering voor Fokkema's boek ze9t to hebben, maar er to9eli1j kerti1j d ook de
nodi9e kritiek op heeft : het onderscheid dat wordt aan9ebracht tussen idealisme en realisme is in zi1jn o9en
problematisch en dus on9eschikt om bepaalde dichters
met elkaar to contrasteren .
De lezer die Aan de mond van al die rivieren al had
aan9eschaft en bladerend door9enomen- zal zich na
deze reeks uiterst kritische publicaties vast hebben
of9evraagd of het nog wel de moeite waard is om het
boek in zi1n 9eheel to lezen . Immers de kritiek die het
boek to verduren kree9, concentreert zich op twee
punten die van fundamenteel belang ziJjn voor elke
poezie9eschiedenis : het gehanteerde terminolo9ische
instrumentarium met name het gebruik van de
togenstellin9 tussen idealisme en realisme en van de
term 'postmodernisme' en de wiJjze waarop 9edichten
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worden 9einterpreteerd . Zou Fokkema 's poezie9eschiedenis werkeliJjk zulke fundamentele mankementen
vertonen? Na alle kritiek liJjkt het biJjna onmogeliJjk om
het boek no9 onbevooroordeeld to lezen en deze
vraa9 to beantwoorden . Toch is het de moeite waard om
dit alsno9 to proberen . Wanneer men nameliJjk Aan de
mond van al die rivieren naast de kritieken le9t, bliJjkt
dat het met Fokkema's terminologie en interpretaties
no9 niet zo erg is 9esteld als de critici doen voorkomen .
Niemand meer rubriceert
Het eerste punt van kritiek o Aan de mond van al die
rivieren de 9ehanteerde terminolo9ie, li1jkt zich in eerste
instantie niet to lenen voor een uit9ebreide discussie :
natuurliJjk is het moeili1'k om een consensus to bereiken
over de inhoud van be9rippen zoals 'realisme' 'autonomisme' of 'postmodernisme' . Toch zi1jn de meeste
critici allesbehalve kort van stof wanneer ziJj het niet
eens zi1jn met bepaalde definieringen . Het li1jkt erop dat
ziJj ervan uit9aan dat Fokkema zi1jn termen als vanzelfsprekende en absolute waarheden opvat . Dat dit niet
het geval is, bli1jkt al uit de titel van het boek, een re9el
uit Luceberts'het proefondervindeliJjke 9edicht' p . 56
de til"d der eenziljdi9' e bewe9in9 en is voorbi'1
daarom de p roefondervindeli"ke
l p oezie is een zee
aan de mond van al die rivieren
die wi] eens namen gaven als
dada dat 9een naam is
en
daar dan ziJn wiJ damp
niemand meer rubriceert.
"Niemand meer rubriceert" - een regel waaraan Fokkema waarschi1jnliJjk regelmatig heeft moeten denken
toen hi1 j deze poeziegeschiedenis schreef . De moderne
poezie verzet zich nu eenmaal te9en eenduidi9e interpretaties en sluitende cate9oriserin9 . Dat neemt echter
niet we9 dat een criticus of literatuurwetenschapper
gebruik kan maken van een bepaald jargon, met alle
voor- en nadelen die dat on9etwiJj feld met zich meebren9t . Fokkema realiseerde zich terde9e dat ziJjn terminolo9ie 9een absolute orde zou scheppen in de rivierendelta van de naoorlo9se Nederlandse p oezie ~ 1uist
daarom koos hi1j Immers voor een benaderin9 vanuit
verschillende invalshoeken . De togenstelling tussen idealisme en realisme in de eerste drie hoofdstukken ,
biJ'voorbeeld is niet absoluut en zo is ziJj ook niet bedoeld . De kritiek van Jos Joosten op dit punt is dus
terecht maar enigszins overtrokken . Fokkema expliciteert ziJjn begrippenapparaat inderdaad niet, ; het liJjkt

het accent bi1j de ViJjfti9ers op de concrete werkeliJjkheld en op zo concreet mo9eliJjk taal9ebruik ." p . 42
Joosten bren9t hierte9en in dat de Criterium-dichters
even9oed oo9 hadden voor de concrete wereld om hen
heen en condudeert vervol9ens dat Fokkema's to9enstellin9 tussen idealisme en realisme de verhoudin 9
tussen de ViJjfti9ers en de Criterium-dichters vertekent :
,' Het li1jkt een slecht punt van onderscheid met de
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erop dat hiJ' poezie'idealistisch' noemt, wanneer zijj een
ho9ere volmaakte wereld probeert to verbeelden en to
bereiken . Nu eens is het Ri1jk Gods het ideaal, dan weer
de Schoonheid de Liefde of de Kunst . Ver9eleken met
deze universele, ti1jdloze idealen steekt de 'echte' realiteit schraal af : in de o9en van de idealistische dichter
verwordt zijj tot een schi1jnwereld die vaak niet eens de
moeite waard is om over to schritjven . Poezie is 'realistisch' vol9ens Fokkema wanneer zij j Jj uist de werkeli1jkheld zoals deze aan de mens verschi1jnt centraal stelt en
afziet van transcendence verlan9ens . In dat 9eval ontvlucht de dichter het 'hier en nu' niet meer, maar richt
hiJj zich op het materiele lichaam en de maatschappeliJjke actualiteit .
Deze o9enschi1jnli1jk heldere to9enstellin9 wordt
door Joosten onder9raven . De term 'realisme', zo stelt
hil', is vaak polemisch en ideolo9isch beladen . Wanneer
een dichter bi1jvoorbeeld van menin9 is dat er een
'Idee' aan de werkeli1'kheid ten 9rondsla9 Ii9t, kan men
ziljn waarheids9etrouwe afbeeldin9 van deze 'ideaIistisch' 9efundeerde realiteit net zo 9oed 'realistisch'
noemen . Fokkema last deze problematiserin9 achterwe9e en dat Ieidt tot verwarrin9, vol9ens Joosten . De
recensent wiJjst daarbiJj met name op een passage uit
Aan de mond van al die rivieren waarin op basis van de
9ehanteerde to9enstellin9 een tYperin9 wordt 9e9even
van de poezie van de Vi1jfti9ers . Fokkema stelt dan :
"Beziet men de 9eschiedenis van de poezie in het Iicht
van de verhoudin9 van idealisme en realisme dan Ii9t

voorgan9ers die de 'eerbied voor de 9ewoonste din9en' Vasalis bepleitten ."
Deze kritiek is zoals 9eze9d, slechts ten dele terecht .
Fokkema problematiseert de to9enstellin9 tussen realisme en idealisme weliswaar niet maar hi1' maakt wel
de9ell1k 9ewa9 van een verschil tussen het realisme
van dichters als AafJjes of Vasalis en dat van de ViJjfti9ers . Dit bliJjkt uit een passage waarin Fokkema het
anekdotisch-realistische Criterium onder de noemer
'idealisme' schaart en het zodoende contrasteert met het
'realisme' van de Vi1jfti9ers : "De opvattin9 van poezie
als een idealisme dat ter zi1jde van het leven en de
werkeliJjkheid stond wezen de Vi1jfti9ers af . Poezie is
realiteit . Daarmee staan ze nationaal 9ezien, een breuk
voor met het esthetisch idealisme van de Tachti9ers en
PC . Boutens het anal isch rationalisme van de
Forum-9roep en met het anekdotisch-romantisch
realisme van de Criterium-9 roe p ." p . 50 Het verschil
tussen dit'Vi1jfti9er-realisme' en het anekdotisch-romantisch realisme is niet zozeer dat de Vi1jfti9ers meer
aandacht hadden voor de concrete werkeli1j kheid, maar
eerder dat zijj aan deze werkeliJjkheid een andere invullin9 9avers : Vasalis' '9ewoonste din9en' hebben een
andere ideolo9ische lading dan Kouwenaars 'mens
van vlees en zenuwen' . Deze invullin9 kan men wel
de9eliJj k adequaat tYperen aan de hand van de
to9enstellin9 realisme-idealisme . Hoewel een nuancerende uiteenzettin9 van deze kwestie niet overbodi 9
was 9eweest zi1jn Joostens aanmerkin9en in dit 9eval
overdreven kritisch .
De meeste recensenten vielen echter niet over
Fokkema's 9ebruik van de to9enstellin9 tussen realisme en idealisme maar over de wi1jze waarop hiJj het
modernisme plaatst to9enover het postmodernisme .
Fokkema's invullin9 van dit laatste be9rip is niet zozeer
literair-theoretisch of filosofisch maar eerder levensbeschouweli1ek 9etint en bi19evol9 zeer 9lobaal : "De
postmoderne dichter heeft 9een eenzi1jdi9, laat staan
idealistisch beeld van een coherente werkeli1jkheid . Het
hetero9ene en diffuse karakter van de realiteit bliJjft
bewaard bi1j hem . De poezie die hi1 j schril'ft, is in ho9e
mate contradictoir, omdat het eventuele verwi1jt van
incoherentie alleen bestaat bi1 9ratie van de notie
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'coherentie' zoals ook de 9ebruikmakin9 van verschillende taalre9isters pas als onpoetisch of incoherent kan
worden 9ezien als men het to9endeel verwacht van
poezie . Ten aanzien van cultuur- en literair-historische
elementen 9eldt hetzelfde . " p . 125 Van tevoren zal
Fokkema hebben 9eweten dat hi1 j zijn vin9ers can het
postmodernisme kon branden : elke dichter en criticus
heeft wel een ei9en opvattin9 over het be9rip . Het is
wat dat betreft veelze99end dat bi1'na elke recensent
die Fokkema's definitie bekritiseert wel met een ei9en
voorstel komt) loch 9ebruikt hiJj deze term - en dat

siert hem . Zi1jn invullin9 is inderdaad no9al al9emeen ,
maar Fokkema is zelf de eerste die zijn uitsprakes over
het modernisme en postmodernisme relativeert . Zo
stelt hi1j dat de termen "als periodeconcepten tameliJjk
diffuus ziJjn" p . 122 en wiJjst hiJj erop dat de tweedelin9 tussen beide be9rippen al evenmin absoluut is :
"Stemt men in met wat Linda Hutcheon schreef 'Because it is contradictory and works within the very
systems it attempts to subvert, postmodernism can
probably not be considered a new paradi9ma' - dan is
het 9oed mo9eliJjk to conduderen dat het postmodernisme zo to9enstriJjdi9 is dat het ook de to9enstellin9 van
modernisme en ostmodernisme o heft en als term
zijn relevantie verliest - of9ezien van 9lobaal en polemisch 9ebruik ." p .149
Belan9ri1'ker dan deze relativerin9en is echter dat
Fokkema in staat bli1jkt to zijn om - ondanks de terminolo9ische vac9held - can de hand van het be9rippenpcar een aantal zeer verhelderende observaties to
does . Zo 9eeft hiJ j een overtuigende analyse van de
ontwikkelin9 van modernisme naar postmodernisme
in het poetische oeuvre van Robert Anker. Deze
dichter, zo stelt Fokkema zocht in zijn eerste twee
bundels Waar ik nog ben 1979 en Van het balkon
1983 no9 naar een "mo9eli1jke diepere zin" of "overmoede samenhan9en" in de chaotische werkeli1 j kheid
p143 . De vroe9e Anker is daarom ver9eli1jkbaar met
meer modernistisch 9eorienteerde dichters zoals Frans
Bude of Eva Gerlach : deze auteurs "zoeken met en in
de taal naar een zin9evend verband in de werkeli1jkheid en streven naar een vaste identiteit die in het
9edicht de hartverscheurende veranderliJjkheid en
wisselin9 van lot9eval het hoofd wil bieden" p . 147) .
Met de bundel Nieuwe veters 1987 slaat Anker een
andere we9 in : nu staat het chaotische leven in de
9rote stall centraal en wordt de stiJjl steeds 9rilli9er en
fra9 mentarischer. Beide kenmerken wizen
op een
1
over9an9 naar een postmodern wereldbeeld vol9ens
Fokkema : "Het zou nu denkbaar zijn dat Anker het
stadsleven en het bonte 9ezelschap randfi9uren
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kritisch zou be1e9enen . . . . Maar dat bli1jkt Ankers
intentie allerminst to zi1jn . In Nieuwe veters ontbreekt
een moraliserende toon en met mededo9en en 9oede
smack wordt het leven van subcultures op9eroepen
en onderzocht in het besef dat de werkeli1jkheid complex is en pluriform van samenstellin9 ." p . 144 Een
sterke interpretatie van de rol van taal identiteit en
moraal in Ankers episodische 9edicht Goede manieren
1989 besluit deze analyse, zonder dat de term 'post-

modernisme' voor onduideli1jkheden zor9t : "Deze vermen9in9 en de fra9mentatie van de werkeli1jkheid die
worden uit9edrukt in de zappende sti1jl en MTVbeelden stem elen Goede manieren tot een ostmodernistische tekst waarin de '9rote verhalen' 9een
soelaas meer bieden zonder dat de radeloosheid
toeslaat. " p . 147
Kortom het li1jkt erop dat de kritiek op de door
Fokkema 9ehanteerde termen overtrokken is . Fokkema
laat zich weini9 can problematiserin9 9ele9en li99en maar zoals bliJjkt leidt dit niet tot onoverkoombare
onvolkomenheden in zijn interpretaties of ar9umentatie . Sterker no9 . Aan de mond van al die rivieren biedt
een verzamelin9 bruikbare be9rippen waarmee elke
lezer inzicht kan verkri19en in meni9 moeiliJjke bundel ,
die antlers waarschi1jnli1jk voor velen een 9esloten boek
zou ziJn 9ebleven . Daarnaast 9eeft Fokkema's boek zonder to vervallen in in9ewikkelde theoretische uitwi1jdin9en - een duideli1jk overzicht van kwesties die
een belan9ri1'ke rol spelen in de moderne poezie zoals
de relatie tussen taal en werkeli1jkheid of de over9an 9
van modernisme naar postmodernisme .
Uit wat sPint ontstaan
De 9ebruikte terminolo9ie was niet het eni9e punt van
kritiek op Aan de mond van al die rivieren . Verschillende recensenten hadden bezwaren te9en Fokkema's
interpretatiemethode . Aan9ezien De Waard en Buelens
hier het meest expliciet over zi1n- bieden hun observaties de beste uit9an9spunten voor een nadere bestuderin9 van de interpretatieve passages in Fokkema's
boek . In De Waards kritiek, biJjvoorbeeld staat Fokkema's lezin9 van het 9edicht'Kale spin' van Chris 1 . van
Geel centraal . Ik citeer het 9edicht hier in zijn 9eheel :
Hi 1] denkt can het vermo9en om to sPinnen
en hoe het zi jn
hi ] sPint
l zal als hi]
en hoe 9estoord de draad of rag we/ van9t
en of hil] vlie9en wil, de spin .
Van Geel 1997, p .459

Fokkema leest het 9edicht in eerste instantie outer als
een poeticaal 9edicht . 'Kale spin' is in ziJjn optick niet
zomaar een beschri1jvin9 van een natuurscene, maar
handelt ook over het protes van het dichten : "We denken dat een spin niet kan denken maar we zien hem wel
een web maken . Daarom is 'Kale spin' ook een dichter
die wat tobberi9 zit to mi1jmeren over aard en functie van
poezie . Zal hi1j de lezer wet bereiken en wit hi1j ei9enli1jk
wet lezers van wie hiJj afhankeliJj k is om in leven to
bliJjven? Uit de beeldsprack bli1jkt dat hier de kunsti9e
structuur absolute levensvoorwaarde is want een spin
zonder web een kale spin is ten dole op9eschreven"
p255 . Tot zover is dit 9een problematische interpretatie : de metaforische lezin9 li1jkt met name door het
woord1je '9estoord' to worden 9erechtvaardi9d : dat
maakt duideli1j k dat de o9enschi1jnli1jk eenduidi9e Naturein9an9 tevens een bi 1jzondere vorm van communicatie
beschriJjft, waarbi1j de actor niet alleen iets wit van9en of
vastle99en nameli1jk de 'vlie9en' maar op paradoxale
wi1jze ook een bepaalde bewe9in9s vri1jheid wit verkri19en in de vorm van het 'vlie9en' .
Pas in tweede instantie leidt deze lezin9 tot moeili1jkheden : Fokkema 9ebruikt het 9edicht nameliJjk om
Van Geels poetica to contrasteren met die van Ni1'hoff :

"De nauwe retatie van dichter en 9edicht die bi1j Van
Geel spreekt uit de spinmetafoor, staat li1jnrecht to9enover de autonomic van het 9edicht, die Ni1jhoff eerder
ver9eleek met een Perzisch topilt waarvan we de maker
niet hoeven to kennen . De natuurli1jkheid van het creatieve protes die bestoten li9t in de bi1jen- en spinmetaforen is in Ni1jhoffs weefmetafoor verdwenen . . . .
De consequentie daarvan is dat de tekst of9eleid van
het Lati1jnse 'texere' weven het 9edicht centraal komt
to staan en de dichter er niet meer toe doet ." p . 255
Deze passage wordt in de besprekin9 van EIIY de Waard
uitvoeri9 bekritiseerd : "Dit li1jkt mil, als ik zo vriJj ma g
ziJn, ktinkklare onzin . WiJj hoeven ook bi1j de 'Kale spin'
de dichter niet to kennen om het 9edicht to be9riJpen
of ervan to 9enieten . Ook al is de metafoor dan 'natuurli1jker' dan die van een voor miJn part op een machine
9eweven Perzisch topiJt, het 9edicht zelf is volledi 9
ambachteli1k 9emaakt en volledi9 autonoom f; hier
worden twee din9en door elkaar 9ehaald nameli1jk het
schriJfprotes zelf en het 9eschrevene ." Daarmee zet De
Waard Fokkema's oeticale inter retatie van 'Kale sin'
alsmede het contrast dat hi1j aanbren9t tussen Van Geel
en NiJjhoff, op de tocht .
Echter, De Waards aanmerkin9en op Fokkema's interpretatie ziJjn niet 9eheel van toepassin9 en bovendien
no9al twi1jfelachti9 onderbouwd . Zeker Fokkema li1jkt
zich hier to hebben ver9ist : Van Geels poetica staat niet

'li1jnrecht to9enover' die van Ni1jhoff en bovendien
spreekt de interpreet zichzelf wat dat betreft te9en .
Enkele hoofdstukken eerder beweerde hi1 j - NiJjhoff nota
bene tweemaal citerend! - nameli1jk no9 : "De poezie
van Van Geel is 9een onstuimi9e vloed van 9evoelens
maar vaak een taalkristal waaraan de emotie is ontsnapt . Er is biJj hem sprake van 'emotion recollected in
tranquillity' Wordsworth . Daarnaast is hiJj in staat
9evol9 to 9even aan 'wat het bloeivermo9en van woord
en sYntaxis verma9', zoals Ni1jhoff de creatieve vorm
omschreef, die leidt tot 'raadsels van kristal' Valery of
'helder, doorschenen oppervlakte' Ni1jhoff ." p . 175
Deze laatste observatie van Van Geels poetica benadrukt het belan9 van de autonomic van het 9edicht
ten opzichte van zi1j n maker en is dan ook aannemeliJjker dan Fokkema's lezin9 van 'Kale spin', want het is
niet zo moeili1jk om andere 9edichten van Van Geel to
vinden waarin diezelfde spinmetafoor Jjuist de zelfstandi9held van het 9edicht verbeeldt . Een voorbeeld
hiervan is 'Herfstdraad' . Ik citeer het hier in zi1n 9eheel :
Het eni9e in deze kamer
en in het uitzicht buiten is

op het bordes tussen de splMen
een herfstdraad waard om op to schril"ven .
Maar hij1 is weg no9 voor het werd
voltooid de dove draad van rijm
1
vervuld, 9ebroken en verwaaid
9uirlande- uit wat spint ontstaan .
Ver9ankeli ljk rag door een
no9 sterfeliljker stof omwoeldhan9t in een boo9 zichtbaar door ri"Ipdoor vrieskou tot bestaan 9ebracht.
Van Geel 1997, p . 756
Dit 9edicht ondersteunt Fokkema's interpretatie van de
spin als een metafoor voor de dichter . In de re9el "een
herfstdraad waard om op to schri1jven" wordt de wereld
van de spin immers aan de wereld van de taal verbonden . Een poeticale lading van de spinmetafoor
klinkt ook duideli1jk door in de formulerin9 "de dove
draad van ri1jm" die tevens aantoont dat het hier niet
zomaar om taal maar s ecifiek om de oezie aat
zoals ook door T. van Deel werd 9esu99ereerd in zi1jn
lezin9 van dit 9edicht zie Dietsche Warande & Be/fort
146 2001 nr. 3) .
'Herfstdraad' bevesti9t weliswaar Fokkema's duidin 9
van de spinmetafoor, maar dat neemt niet we9 dat het
9edicht zi1'n ver9eli1'kin9 van Van Geels poetica met die
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van Ni1jhoff weerlegt . De draad client hier als aanleidin 9
voor een 9edicht : hiJj is het waard our door de dichter to
worden 9enoteerd r; maar hiJj sYmboliseert ook het
materiaal van de dichter : de draad is het waard our ero p
to schriJven . Er is dus een paradoxale relatie tussen de
dichter en het 9edicht : enerziJjds ontstaat het 9edicht
'de dove draad van ri1jm' vanzelf uit het benodi9de
materiaal de taal het 'spint' in de betekenis van : 'het
s inset' • anderzijds is het toch ook de dichter de sin
in de betekenis van : dat9ene 'wat spint' waar het gedicht uit ontstaat, waarna het'door een no9 sterfeli1jker
stof omwoeld' en 'door vrieskou tot bestaan' wordt
9ebracht . De aanleidin9 J kortom zet een wisselwerkin 9
tussen de taal en de intentie van de dichter in gang, die
door toedoen van een poetisch protes afkoelt, uitkristalliseert en zo 'tot bestaan' wordt 9ebracht . De draad tussen dichter en 9edicht is dan verbroken en bi19evol 9
wordt het 9edicht een autonoom artefact . Van Geels
poetica staat dus niet li1jnrecht to9enover Ni1jhoffs opvattingen over het dichtprotes, zoals Fokkema eerder beweerle maar li9t in het verlen9de daarvan .
De Waard ma9 misschien 9eli1jk hebben haar redenerin9 laat echter no9al wat to wensen over. Zo neemt
zitj niet eens de moeite our Fokkema's eerdere uitspraken over Van Geel to citeren en op de togenstri1jdi9held
to wi1jzen wat haar punt toch zeker sterker zou hebben
g emaakt ;~ net zomin haalt ziJj andere 9edichten als argument aan . Zi1 j bestempelt Fokkema's lezing van 'Kale
spin' slurpelwe9 als "klinkklare onzin" en beroept zich
daarbiJ, tYperend 9enoe9, op bio9rafische argumenten :
"Er is trouwens waarschiJjnli1k 9een dichter 9eweest die
zi1n 9edichten zozeer als artefacten za9 als Van Geel . Het
felt dat hi1j anderen aan ziJn 9edichten kon laten werken
.] en hun inbren9, als dat aan het 9edicht ten goede
kwam sours overnam mag hier als bewiJs gelden ." Een
opmerkeliJjk bewi1s, op zi1jn zachtst 9eze9d voor iemand
die de autonomic van een 9edicht wit verdedigen en van
mening is 'dat we de dichter niet hoeven to kennen our
het 9edicht to be9riJpen' . Niet alleen Fokkema maar ook
De Waard li1'kt bier twee din9en met elkaar to verwarren
nameliJ'k de betekenis van een 9edicht en de intentie van
de auteur.
Fokkema's lezing van 'Kale spin', zo moge bliJjken
is geen klinkklare onzin en de bio9rafische achter9ronden biJj het totstandkomen van het 9edicht doen niets
of aan zi1jn analyse . De poeticale duidin9 van de spinmetafoor is alleszins terecht en op het 9ebied van de
er9ocentrische interpretatie kan Fokkema weini9 wor-

den verweten,; maar bet contrast dat hi1j aanbren9t
tussen de poetica Van Geel en die van Ni1jhoff is inderdaad niet steekhoudend . De oorzaak daarvan is dat
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Fok-kema niet over de 9renzen van 'Kale spin' heen
ki1jkt en in plaats daarvan doorredeneert in termen van
de metafoor zelf . Wanneer Van Geel in 'Herfstdraad'
de spinmetafoor op een andere wiJjze 9ebruikt, of
wanneer hi1j in een gedicht een pad een rei9er, of een
zwaan als beeld voor de dichter had in9ezet en die
9edichten zi1jn er dan client men de relatie tussen
dichter en gedicht 9eheel antlers to duiden . Had
Fokkema deze 9edichten in zi1jn betoo9 betrokken
dan hadden de togenstriJ'di9heden in zi1jn uitspraken
kunnen worden voorkomen .
Ook Fens Groenewegen en Buelens maakten kanttekenin9en bi1j de wi1jze waarop Fokkema gedichten
las maar waar De Waard het oneens was met
Fokkema's redeli1jk uitgewerkte analyse van de poezie
van Van Geel daar vielen deze critici ironisch genoe g,
over een 9eheel antler interpretatief probleem, nameli1jk het tekort aan uitgewerkte interpretaties . Buelens
stelt bi1jvoorbeeld : "Fokkema citeert wet veel
9edichten maar hiJj doet ei9enliJjk niet veel meer dan
hun vermeende inhoud to parafraseren . Dat maakt
zi1n poezie9eschiedenis tot op grote hoogto virtueel :
hi1j beschriJjft veeleer de evolutie van de verschillende
literatuuropvattin9en dan die van de 9edichten zelf ."
Buelens 9eeft toe dat lit in bepaalde mate onvermi1jdeli1jk is wanneer men een poeziegeschiedenis schriJjft .
maar idealiter zou de auteur 9edichten moeten proberen to analYseren volgens Buelens "als tallge ob1jecten en niet alleen als containers van ideeen" . Wederom
kan men vraa9tekens biJj de kritiek zetten . Toe9e9eyen Fokkema heeft de nei9ing our 9edichten to citeren
alsof het illustraties zi1jn van een poetica . Het is ook Ian 9
niet alti1jd even makkeli1'k our to zien waarom een
bepaald citaat van toepassin9 zou ziJjn . Een 9oed voorbeeld hiervan vindt men in het hoofdstuk 'Ethische
verkennin9en' waarin Fokkema 'visser van ma Yuan' ,
het laatste 9edicht uit Luceberts bundel van de of9rond
en de luchtmens 1953 citeert our ziJ'n interpretatie
van het begrip 'luchtmens' to ondersteunen p . 206
onder wolken vo9els varen
onder go/yen vliegen vissen
maar daartussen rust de visser
go/ yen worden ho9e wolken
wolken worden ho9e go/yen
maar intussen rust de visser
De enige aanwiJjzin9 die de lezer kri19t our lit notoir
moeili1jke 9edicht als een beeld van een luchtmens
to kunnen interpreteren biedt weini9 houvast : "Het

slot-9edicht van de bundel, 'visser van ma Yuan', tekent
een mooi portret van zo'n onverstoorbaar iemand ." p .
206 Fokkema le9t niet uit waarom de 'visser van ma
Yuan' een der9eli1j k 'onverstoorbaar iemand' is, 9eeft
niet aan waarom het 9edicht een "mooi portret" zou
moeten ziJ'n, noch wie of wat 'ma Yuan' is. Dit zwi1'9en
van de in-terpreet omtrent de betekenis van het citaat
wordt des to opmerkeliJjker wanneer men bedenkt dat
het 9edicht onderwerp is 9eweest van een inmiddels
klassiek menin9sverschil . Zo stelde C .W. van de Watering
Mer-lYn 1 1963 nr. 3 dat de titel van het 9edicht waarschi1j nli1j k verwees naar de Chinese schilder Ma Yuan, en
beweerde hi1j dat de visser tussen de wolken en de 9olven
letterli1jk ziJj n laatste rustphats vindt ten 9evol9e van de
radioactieve fall out van een Amerikaanse atoomproef bijJ
Bikini, een van de Marshall-eilanden - het beruchte 'Bikini-incident' . Deze su99estie werd vervol9ens weerle9d
door Aldert Walrecht Ons erfdeel 12 (1968), nr. 2), die
erop wees dat dit incident plaatsvond op 1 maart 1954,
dus een 1jaar na de publicatie van de 'visser van ma Yuan' .
Later werd Van de Watering ook no9 eens te9en9esproken door Lucebert zelf Ons erfdeel 12 1969 , nr. 4) .
De 'visser van ma Yuan' is kortom r niet een 9edicht dat
voor zichzelf spreekt . Door het zonder alequaat commentaar to citeren doet Fokkema die on9etwiJjfeld weet
had van deze polemiek 9een recht aan de 9elaa9dheid
en dubbelzinni9held van het 9edicht en ondermi1jnt hij1
zi1jn ei9en betoo9 .
De kritiek van Buelens c .s . op Fokkema's al to 9emakkeli1jke interpretaties is in lit 9eval zeker terecht, maar
het is de vraa9 of een nauwkeuri9e beschri1'vin9 en
analyse van elk 9eciteerd 9edicht een leesbaar boek zou

hebben op9eleverd . Bovendien wordt deze 9ebrekki9e
lezin9 van Luceberts 9edicht in ruime mate 9ecompenseerd door de vele passages uit Aan de mond van al die
rivieren waarin wel nauwkeuri9 en inzichteliJk poezie
wordt 9emterpreteerd, zonder dat daarbiJj de tall9e
aspecten van een 9edicht onderbelicht bli1ven . In die
9evallen heeft Fokkema terde9e oo9 voor woordkeuze
structuur en sti1jlfi9uren . Men leze biJ'voorbeeld de prachti9e analyses van Van Geels 'St . lacobskruiskruid' p .
174 T. van Deels 'A .B . Wi9man' p . 186 of FavereYs
'Daarom : our de kim' pp . 269-270) .
Ook weet Fokkema in deze analyses to voorkomen
dat de dichters hun ei9en 9ezicht verliezen door een
over9rote aandacht voor hun poetica . Zo behoudt Kouwenaar zi1'n individualiteit in Fokkema's interpretatie
van zi1jn werk r ondanks het felt dat de aandacht voor de
autonomistische literatuuropvattin9 van deze dichter
door9aans 9apaard 9aat met een verwaarlozin9 van de
duideli1jk aanwezi9e politiek-maatschappeliJjke aspecten van liens 9edichten . Uiteraard kenmerkt Fokkema
Kouwenaar als een 'tall9e' dichter r, maar het oeuvre
wordt niet tern99ebracht tot een poetica . Uit de lezin 9
van Kouwenaars 'le9e voliere in artis' pp . 164-165
bliJjkt bi1jvoorbeeld dat zowel interpreet als dichter open
staan voor de werkeliJjkheid buiten het 9edicht : in detail analYseert Fokkema de 9een9a9eerde ondertonen
in het 9edicht zonder over taal9erichtheid to reppen .
Een voorbeeld als deze '9een9a9eerde' benaderin9 van
een dichter als Kouwenaar, last zien dat Fokkema's
boek ondanks de sours sterk tekst9erichte benaderin 9
en de 9rote aandacht voor poeticale aspecten, veel
zinni9s en interessants to berde weet to bren9en .
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Het debat be9int telkens opnieuw
Het mo9e duideli1jk zi1'n : wanneer de lezer van Aan de
mond van al die rivieren over de eerste schrik naar aanleidin9 van alle kritische besprekin9en heen is en de
moeite heeft 9enomen om het boek zonder voorin9enomenheid door to nemen bliJ'ken de bezwaren te9en
Fokkema's terminolo9ie en interpretatiemethode niet
alti1j d even steekhoudend to ziJjn . Het is opmerkeli1jk om
to constateren dat de meeste critici vooral vallen over
Iiterair-theoretische kwesties en weini9 oog hebben
voor de vele sterke interpretaties en nieuwe inzichten
die Fokkema's boek heeft to bieden terwiJj i deze
poezie9eschiedenis 1juist daaraan haar waarde en
belan9 ontleent . Natuurli1jk kept Fokkema's aanpak en

jargon nadelen maar het is zeker niet het geval dat
deze zijn geschiedenis domineren .
Ondanks de indruk die kritieken mo9en wekken is
Aan de mond van al die rivieren een dappere en geslag9de po9ing om een overzicht to geven van de vele
gezichten van moderne poezie . De belezen auteur durft
termen met Ian9e voorgeschiedenissen to gebruiken en
is een begenadi9d poezielezer, die vele dubbele betekenissen ironische ondertonen en verrassende wendin9en in een 9edicht weet to signaleren . De zo verworven
schat aan interpretatieve 9egevens wordt helder en met
humor op de lezer over9ebracht of9ewisseld met historische, filosofische en politieke intermezzo's . In Fokkema's sti1i wordt een grote taal9evoeli9held weersPiegeld . Zo schri1jft hiJj over de invloed van Chr. J . van Geel
op Willem Jan Otten : "Als een spin zit Otten 9evangen in hetweb van Van Geels poezie en het is, 9eletop
het streven naar een ei9en identiteit, niet vreemd dat
Otten zich op den duur uit het keursli1jf losmaakt ." p .
242 Deze o9enschi1j nli1j k terloopse formulering doet de
lezer bi1jna over het hoofd zien dat de gebruikeli1'ke vlie 9
hier veelbetekenend vervangen is door een spin . Ook de
vol9ende observatie over Wiel Kusters die in zijn poezie
veelvuldi9 gebruik maakt van "de termen van de mi1jnwerker die zijn vader was" p . 236), laat zien dat Fokkema zich tot op grote hoogto inleeft in het taal9ebruik
van de dichters die hi1 j bespreekt : "De literaire bewerkin9 van de bezigheden in de onderwereld maken de
Limbur9se steenkolenmi1jn van de vader tot een goudmi1jn voor de zoon een reservoir van metaforen voor de
inspirerende relatie van boven en beneden ." Ibidem
Fokkema's poezie9eschiedenis biedt de lezer een ingang in het werk van meni9 moeili1jk dichter, een veelziJjdi9 overzicht van de belangriJjkste 9ebeurtenissen uit
de of9elopen vi1jfti9 Jaar Nederlandse dichtkunst en
een duideliJj ke uiteenzettin9 van de problemen die het
schriJj-ven lezen en interpreteren van poezie met zich
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meebren9en . Aan de mond van al die rivieren is een
boek dat rustend op een stevig fundament, midden in
de stroom van de veranderli1jke moderne Nederlandse
poezie staat . Toch klinkt 9elukkig ook uit dit werk de
relativerende attitude die al uit Fokkema's twaalfde
stellin9 biJj zijn proefschrift sPrak . Ook nu concludeert
de auteur, aan het eind van het vierde hoofdstuk 'Van
kwade reuk tot wierook' : "Het debat over de relatie
van taal en werkeli1jkheid heeft 9een einde en be9int
telkens o nieuw . "
. 150 Daarmee heeft Fokkema
op bewonderenswaardi9e wi1jze zijn ei9en Iaatste
stellin9 wederom weerle9d .
Redbad Fokkema Aan de mond van al die rivieren :
een 9eschiedenis van de Nederlandse Poezie Binds
1945 . Amsterdam / Antwerpen
De Arbeiderspers
1999 . 318 blz . 69 90 . ISBN 9029516224 .
Gaston Franssen studeerde Nederlandse taal- en letterkunde
aan de Universiteit Utrecht . Zijn afstudeerscriptie had de
poezie van Kees Ouwens tot onderwerp .

Poezie en academie

Thomas Vaessens

Er is door de eeuwen heen no9al wat inkt 9evloeid in
defence ofpoetrY . Phili p Sidney, PercY ShellsY, Joseph
BrodskY en Seamus HeaneY : allemaal traden ziJ j voor de
poezie in het striJdperk . Steeds wanneer in Rotterdam
het festival Poetry International opent, voe9t een nieuwe
dichter zich met de JjaarliJjkse feestrede 'Verdedi9in 9
van de Poezie' in diezelfde traditie . Klaarbli1jkeliJjk vindt
men dat de poezie zodani9 onder druk staat dat ziJj o p
9ezette ti1jden te9en van alles en no9 wat in beschermin9 most worden 9enomen .
Toen in november 1995 de Vereni9in9 van Letterkundi9en Jjubileerde, vierde men het ne9enti91ari9 bestaan
met een symposium over probleemstellin9en als `is er
no9 plaats voor de dichter in een samenlevin9 die
overspoeld wordt door lasertruc1jes in beeld en 9eluid' .
Het is een beetJje een naieve formulerin9, maar de teneur
is duideliJjk : we vra9en ons of of de poezie no9 wel van
deze tiJjd is . Terwi1jl de commercie Free Record Shop, internetboekhandels de vaste boekenpriJs probeert of
to schaffen met behulp van retorische vra9en als 'kan
dat no9 wel in een volwassen democratic, verticals
priJ'sbindin9?', rea9eren anderen 9eschrokken : de waarschiJjnli1jk onafwendbare afschaffin9 van de vaste boekenpriJjs zal ten koste 9aan van het 'kwetsbare', het
moeiliJjke` genre van de poezie .
Het li1jkt erop dat ne9atief 9etoonzette speculatie
over de toekomst van de poezie 1juist in de of9elopen
1jaren in de mode was . Er is niet veel biblio9rafisch
speurwerk voor nodi9 om een hele reeks recente titels
op to sommen van essays over de stand van de poezie
in de wereld van mor9en . 'Is verse a dying technique?'
en 'Who killed poetry?' zi1jn er voorbeelden van . Of :
Death to the Death of Poetry, 'Making poetry matter',
'Heeft poezie een toekomst?' en After the Death of
Poetry - het is slechts een 9reep uit de speculatieve ,
vaak conduit zwart9alli9 9etoonzette literatuur over
de vraa9 hoe het nou verder most met de poezie .
Een biJjdra9a aan deze traditie die no9al wat stof
deed opwaaien, is in 1992 9eleverd door de Amerikaanse dichterlcriticus Dana Gioia . Hi1j schetst een droevi 9
en alarmerend doemscenario waarin de poezie ernsti 9
onder druk staat . 'Can poetry matter' heet het essay

waarin hi1j zich de vraa9 stelt of de poezie de vol9ende
eeuw wel haalt . Want het staat er no9al beroerd voor
in de wereld van de poezie en het literair klimaat wordt
ernsti9 bedrei9d . De meest opmerkeli1jke in Gioia's
reeks van klachten richt zich te9en de universitaire
bemoeienis met poezie en dan met name te9en het
vooralsno9 tYpisch Amerikaanse verschiJjnsel van de
academische schriJjfopleidin9en : het instituut 'creative
writing' . Als we Gioia mo9en 9cloven heeft zich rondom dit nieuwe economische centrum van de poezie
een middelmati9, 'clubby' netwerk van volledi9 in
zichzelf 9esloten circuitJjes 9evormd . In dat machtsveld
zi1jn alle dichters belan9hebbenden to afhankeli1 j k en
bang om andermans werk eerliJjk en indien nodi 9 .
hard to beoordelen . Het voorziet dichters van exdusiefpoetische maar 9eisoleerde en voor de '9ewone lezer'
oninteressante ti1jdschriften van en voor leraren en
leerlin9en poezie. De discussie over poezie bli1jft, voor
zover ziJj bestaat binnen de muren van de campus en
dat heeft de Iandeli1j ke kranten en culturele ti1jdschriften
inmiddels voor9oed of9eschrikt : 9een enkel landeliJjk
da9blad vol9t no9 de poezie ze9t Gioia . De dichters ziJ'n
we99emar9 inaliseerd in de verre uithoekes
van enkele
J
zonda9se Book Reviews .
De Amerikaanse poezie is dus vol9ens Gioia een subculturele aan9ele9enheid 9eworden . Dichters maken
9 een deel meer uit van de mainstream in het artistieke
en intellectuele leven . Poezie is de 9especialiseerde
bezi9held 9eworden van een relatief kleine . 9eisoleerde 9roep . Van wat deze 9roep doet drip9t maar zeer
weini9 door in de rest van de wereld . Er zi1jn dus 9een
kritische buitenstaanders meer . 9een '9ewone' lezers .
Zeker, het dichterschap verschaft no9 wel eni9 aanzien :
de culturele status van de dichters-klasse ver9eliJjkt
Gioia met het 'residual prestige' van de priester in een
dorp vol a9nosten . Maar als individuele kunstenaar is
de dichter zo 9oed als onzichtbaar . Dat krij9 1e ervan
als de dro9a, fantasieloze academicus zich met de
poezie 9aat bemoeien . . . Zelfs al heeft Gioia 9eli1k en
velen ook in Nederland, ziJjn het inderdaad met hem
eens dat het slecht 9aat met de poezie dan no9 denk
ik dat zi1jn beschuldi9ende vin9er richtin9 universitaire
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institutes onterecht is . ZiJjn klacht komt erop seer dat
hiJj vindt dat de poezie door een parasitaire club van
hem is of9enomen . Met een der9eli1jke veron9eli1'ktheld sta 1j e natuurli1jk niet sterk . Bovendien : ik 9eloof
niet dat 'de academie' de poezie zou willen daimen
niet in de Vereni9de Staten en niet in Nederland .
Gioia's klacht staat in een hardnekki9a traditie . ledere
letterkundi9e die aan een universiteit verbonden is ,
heeft het wel eens ondervonden : er heerst in de literaire wereld een nauwverholen anti-academisme . Ook
de academicus onder de literatuurbeschouwers zou
zich tot veron9eli1jktheid kunnen laten verleiden . 'Academisch' 9eldt in de Nederlandse poeziekritiek als peJjoratieve term neerlandici staan bekend our hun buitengewoon onbeholp en schri1jfstil,
ze worden ervan beJ
schuldi9d elke discussie over literatuur flood to slaan
door onmiddelli1jk to 9aan historiseren en hun perspectieven op teksten 9elden als nodeloos in9ewikkeld .
Het anti-academisme in de wereld van de poezie
flat natuurli1'k deels ziJ'n oorsprong vindt in het felt flat
veel letterkundi9en het lef hebben hun werk voor een
9roter publiek toe9ankeli1jk to makes treft een scheikundi9e ooit het verwiJjt flat zi1 j of hi1' to academisch is,
is natuurli1jk onzin . Maar kan het worden ontzenuwd
door het our9ekeerde to beweren? Kan de indruk flat
academische letterkundi9en parasiteren op de literatuur worden weerle9d door to beweren flat academics
voor een 9ezond literair klimaat onmisbaar zi1jn? Ik desk
het wel .
Gezien de ontwikkelin9en in ons yak is flit op het
moment misschien 9een voor de hand li99end standpunt . Het idee flat de academische literatuurbeschouwin9 en de poeziekritiek in kranten elkaar beconcurreren binnen een arena is inmiddels achterhaald . Daarvoor is het bereik van de academics inmiddels to 9root .
Om het tot de poezie to beperken : poezie is meer dan
alleen de laatstverschenen bundel . Poezie is een idee flat
bestaat in de verbeeldin9 van de drie- vierhonderd
in9ewiJjden die re9elmati9 dichtbundels kopen recensies
lezen en 9eabonneerd ziJjn op literaire ti1jdschriften . Zij1
kennen de 9eschiedenis van het genre en over de toekomst ervan hebben ze opvattin9en . In hun optiek vindt
er in de wereld van de poezie een druk verkeer plaats
van teksten ideeen oetica's re utaties oordelen etcetera . Maar poezie is ook een hobby . En bepaald 9een
kleint1'e . Vol9ens ci1jfers van Stichtin9 Schri1ven ziJjn er
620.000 Nederlanders van zestien 1'aar en ouder die
re9elmati9 9edichten schri1ven . Deze 9roep is ruim
drieeneenhalve keer zo 9root als de 9roep van volleyballers in Nederland en bi1jna viJjf keer zo 9root als de
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9roep van alle Nederlandse hockeYers . Zoals slechts zes
Nederlandse voileYballers en maar elf Nederlandse hockeYers zich landskampioen mo9en noemen zo kan
slechts een klein percentage van de 620 .000 Nederlandse dichters zich beroemen op publicatie van hun werk .
De rest dicht voor vrienden of louter voor ziJn plezier . In
een derde definitie van poezie is van 9een dichters of
9edichten sprake. Wanneer de copywriter in de redamefolder van het tuincentrum de benodi9dheden voor een
poetisch prieelt1je' aanpriJjst, en wanneer de balletrecensent een bewe9in9 'poetisch' vindt, dan hanteren zi1 j een
opvattin9 van poezie die zich 9eheel van de tekst heeft
9eemancipeerd . Zi1j zullen de poezie overal aantreffen ,
zelfs al kri19en ze nooit een bundel onder o9en .
De literaire Poezie de amateurp oezie en het Poetische : het ziJjn drie 9eheel verschillende cate9orieen die
elkaar deels overlappen, maar die deels ook voor elkaar
onzichtbaar ziJjn . Met name de echelons van literaten
en amateurs liken
sours ver van elkaar verwi1 j derd . Ze
J
zi1n 9oeddeels autonoom en beschikken over 9eheel
ei9en waardensYstemen . De academische bemoeienis
met poezie was ei9enli1jk altiJjd aan deze onderscheidin9 9ecommitteerd . Net als de literaire kritiek was de
letterkundi9e neerlandistiek traditioneel rondom de
eerste cate9orie van de literaire poezie 9esitueerd . Met
de verbredin9 of contextualiserin9 van de letterkundi9e
disciplines is daarin veranderin9 9ekomen . Voor de
sociolo9ische 9einteresseerde letterkundi9e, biJjvoorbeeld, zi)jn de andere twee cafe9orieen de amateurpoezie en het poetische, net zo interessant . En van de
literatuur die wordt 9eproduceerd in het eerste echeIon r flat van de literaire poezie, zal flat 9edeelte flat
doorsiJpelt in het tweede echelon van de liefhebbers
met kenmerken als toe9ankeliJjkheid directheid en eenvoud voor de literatuur socioloo9 minstens zo interessant zi1jn als die teksten die in het kleine en 9esloten
hoo9-literaire domein circuleren .
Het 'relationeel denken' van met name Bourdieu en
ziJjn navol9ers voorziet in een metaforiek die de 9renzen
tussen de verschillende poetische echelons overschriJjdt .
Betekenis en positie van werken en auteurs in het
literaire veld worden niet meer 9ezocht in de unieke
kenmerken ervan maar in de overeenkomsten en verschillen met andere posities . Hierarchieen bestaan in
een der9eli1jke benaderin9 no9 wel maar ze worden
bestudeerd als manieren van ordenin9, niet meer 9ebruikt als instrumenten voor uitsluitin9 of canoniserin9 .
Het is verleideliJjk hieraan de condusie to verbinden
flat de letterkundi9e niet meer automatisch deelnemer is
aan het literaire debat . Zi1jn toile9a de literatuurwetenschapper heeft daarvan nooit zo'n probleem 9emaakt .

Literatuurwetenschappers nei9en ertoe hun discipline
strikt to onderscheiden van literatuurkritiek en cultuuroverdracht . Voor sommi9en 9eldt dit onderscheid zelfs
als het 9ewenste resultant van een emancipatiebewe9in9 . Maar voor neerlandici li9t dat traditioneel antlers .
En nag steeds zijn veel academische neerlandici bbk

actief als criticus in de da9- en weekbladen . Oak is de
beroeps9roep 9oed verte9enwoordi9d in literaire
jury's en commissies en bli1jken veel neerlandici ook to
publiceren in literaire tiJjdschriften waarmee ze ertoe
biJjdra9en dat de actuele literaire of literair-kritische
discussie vermen9t bliJjft met een meer hsstarische, za
men wit : academische benaderin9 van de literaire
actualiteit . Neerlandici hebben zich steeds met de
literaire actualiteit bemoeid en ik 9eloof dat er 9oede
redenen zijn am deze bemoeienis vaart to zetten .
We moeten constateren dat er in academisch-letterkundi9e zin nag slechts institutionele definities van
poezie denkbaar ziJn, waarin recht wordt 9edaan aan
allerlei perspectieven op the idea of poetry - de literaire oezie de amateur oezie het oetische en alle
soorten van netwerken waarin deze drie met elkaar zijn
verbonden . Welke neerlandicus zal zich nag wa9en
aan sterk poeticaal en ideologisch 9eladen, kwalitatieve definitie van poezie? Je zou in dit verband kunnen
wizen
op een zekere democratiserin9 van de acadeJ
mische lsteratuurbeschouwin9 : over canons wordt (oak
am andere redenen dan de 9enoemde veel minder
stringent 9edacht dan voorheen en literaire processen
of netwerken warden ook de moeite van het bestuderen waard 9eacht als ze 9een 'interessante' teksten
9enereren . In een postmodern cultureel klimaat moet
bovendsen etke claim op het culturete centrum onmo9eliJjk warden 9eacht . Dat 9eldt zeker ook de literatuur.
De vanzelfsprekende culturete status van 'moeili1jke'
literatuur, van vernieuwin9 en experiment kan veils 9
als passe warden beschouwd ook al omdat het pastuleren van universele kwalsteitscriteria als usterst incorrect 9eldt .
Zelfs wanneer Jje dit toe1juicht wat ik, 9eloof sk- wet
doe), zou 1je to9eli1jkerti1jd bang kunnen zijn dat dit, als
9evol9 van een diep in9ebakken zucht naar hierarchiserin9, als consequentie heeft dat andere. 9ri1'p baardere criteria warden aan9ele9d . Van een claim op
het Publicitaire centrum in de cultuur kan immers wet
sp rake zijn : koude ci1'fers lie9en niet . Ziedaar het
spannin9sveld : neerlandici zijn zich ervan bewust dat
hun werkzaamheden onafhanketi1'k dienen to zijn
van het literaire debat maar zien to9 elijk hoe de
boekenbi1j la9en en culturete supplementen zich steeds
meer moeite 9 etroosten aan to slusten bij een zo 9root

mo9eli1jke Iezers9roep, hypes maken en vol9en . Wordt
de literaire tekst nu ook in het intellectuele debat
eni9szins verwaarloosd? Laten we hopen van niet . Of
beter : laten we er als academics alles aan doen het
te9en to 9aan . Maar dan moeten we wet naar buiten
bliJjven treden . Als het aan mi1j Ii9t zijn Giaia en de
andere anti-academisten nag niet van ons af .
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is geslagen en niet
meer stoppen kan

Een causerie over 640 Nederlandse dichtbundels

Hoe is het met de poezie gesteld in Nederlandstali9 letterland? De doemdenkers voorspellen dat de dood
van de poezie steeds dichterbi1' komt . Dat niets minder waar is, bli1'kt uit het onderzoek dat Patrick
Rooi1'ackers heeft 9ewi1'd aan een Ii1'st van 640 dichtbundels. Een zoektocht naar structurerin9 .
Patrick Rooijackers

Voor me Ii9 t een list
van 640 dichtbundels samen1
9esteld uit de 9e9evens over de in 1988 in Nederland
en Vlaanderen verschenen drukwerken zoals die bekend ziJjn bijj de Nederlandse Centrale Catalo9us . 0 P
deze Ii1jst staan vertalin9en streek9ebonden bloemlezin9en 9ele9enheidsbundels poezieoverzichten ,
therapiebundels kinderbundels bloemlezin9en uit het
werk van een auteur, enzovoorts enzovoorts . Bedenkend dat enkele honderdduizenden Nederlanders
to9enwoordi9 9ere9eld hun poetische inspiratie aan
het pa pier schi'nen toe to vertrouwen valt dat aantal
no9 enorm mee, maar toch . . . met een ontmoedi9ende
re9elmaat sla ik de tientallen pa9ina's om en om en
om . En Jje vraa9t 1je at : wat valt er in hemelsnaam uit
deze diffuse massa aan feit1jes naar voren to bren9en?
En wat to doen met de curiosa die her en der opduiken
en een wanhopi9 wordende Poezieliefhebber no9 sterker dan 9ewoonli1jk doen twi1jfelen aan een zinvolle invullin9 van zi1'n bestaan? Wat biJjvoorbeeld to ze99en
van de bundel Ik rijm
1 en dicht als11ij1je hemdJje licht van
Bart Drost die vol9ens de annotatie " 9 edichten en tekenin9en over Pedofilie" bevat? Of wat to ze99en van
de bundel Vlie9ende woorden in de vroe9e ochtendzon vormen een 9edicht die onder andere bi1jdra9en
van "Aafke" herber9t en die uit9ebracht is bij ' "het
verlaten van de Lorentzschool door klas 6 . 9roep 8"?
Maar 9oed last ik de merkwaardi9e 9evallen voor
wat ze zi1'n en van de pra9matische wi1jsheid uit9aan
dat elke handeling zinvol is zolan9 de zinloosheid ervan niet bijj voorbaat al vaststaat . Laten we onder deze
pra9matische wi1jsheid de Ian9a . Ian9a Ii1'st die voor
ons Ii9t, to Ii1f 9aan nader trachten bloot to le99en .
NatuurliJjk is het materiaal enerziJjds to omvan9ri1'k om
tot in detail to behandelen anderzi1jds is de productie

van dichtbundels van een Jjaar weer to beperkt om de
Nederlandse dichters- en drukkerswereld zonder welke
tern9houdendheid dan ook statistisch to kunnen cate9oriseren, dassificeren en analYseren . Maar misschien
ziJjn er desalniettemin enkele din9en to ontdekken die
kenmerkend ziJjn voor dichtend Nederland .
Wies en onwies : sprekwoorden in riemkes
Zo staat er biJ'voorbeeld een 9root aantal vertaalde
dichtbundels op miJjn list
J . Waarom kun 1je aan de hand
van deze bundels niet lets al9emeen zinni9s over het
goeziewereld1je kunnen ze99en? Je zou immers in principe moeten kunnen zien op welke talen onze literatoren zich bijj voorkeur richten . We inventariseren . Met
eni9 tellen tref ik 63 vertalin9en naar het Nederlands
aan - on9 eveer een tiende van mi1jn list
1 - en wat direct
opvalt is dat het Duits ohne weiteres de meest
vertaalde taal is : 13 vertalin9en ontdek ik, waarvan er
drie bloemlezin9en ziJjn uit het werk van Friedrich
Holderlin 1770-1843 een dichter wiens status in de
twinti9ste eeuw inderdaad tot m hische proporties is
9e9roeid . De Plaats van de tweede meest vertaalde taal
in 1988 wordt door twee talen 9edeeld : het En9els
maar dat is weini9 verrassend en het Russisch beide
verte9enwoordi9d met zes vertalin9en . Onder meer
Charles B . Timmer en Karel van 't Reve stonden in dat
tjaar 9arant voor een vertalin9 van werken van Russische dichters . Is dit toeval of ma9 ik hieruit concluderen dat er in Nederland een 9rote aandacht voor Russische poezie is? 0p de derde plasts staat dan no9 het
Frans - maar dat was to verwachten - met viJjf vertalin9en en verder werden er onder andere no9 vertalin9en
e roduceerd uit het Zweeds Hebreeuws S sans
Indonesisch Italiaans Galicisch en awel het Toeare .
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Vertalin9en naar een andere taal dan het Nederlands
zijn vriJj zeldzaam : de bundel Wies en onwies- ; sprekwoorden in riemkes naar het Gronin9s "vertoalde en
bewaarkte sneldichten van Constanti1j n HuY9ens" van
W.H . van der Ploe9 is wat dat betreft een uitzonderin9 . Interessant is ook het felt dat de vertalin9en in
veruit de meeste 9evallen 9ewiJjd zijn aan auteurs uit
de ne9entiende of twinti9ste eeuw .

Geleid door een verheven hand
NatuurliJjk vormen de vertalin9en slechts een facet van
mitjn Jlist, zoals er zoveel meer kleine 9e9evens interessante perspectieven openen . Zo is het een treffend felt
dat er althans vol9ens mi1jn informatie in de poeziep roductie van 1988 slechts 31 herdrukken to vinden
ziJjn : een verrassend laa9 ci1jfer dat veel ze9t over de
vraa9 die er over het al9emeen naar poezie is of over de
risico's die de moderne uit9everiJjen durven to nemen .
Maar deze losse opmerkin9en creeren natuurliJjk weini9 overzicht . Ik zit no9 steeds met een 9rote Ian91
e list
met honderden titels op9escheept en no9 steeds is deze
chaos aan feit1jes onoverzichteli1k, on9estructureerd en
on9edefinieerd . Hoe kunnen we dit oplossen? Er ziJn ,
stet ik vast een aantal manieren om structureel deze
wirwar to proberen to ontrafelen . We kunnen trachten
de bundels in onze list
t to cate9oriseren in soorten bundels maar ook kan ik mi1jn Ii1jst proberen in to delen o p
9e9evens als de uit9ever, het opIa9eciJj fer en de omvan 9
van de bundels. Laat ik eens zien hoever de eerste
mo9eli1jkheid de snort bundel ons bren9t .
Grofwe9 bliJjken de dichtbundels die na aftrek van de
vertalin9en resteren to kunnen worden 9eran9schikt in
vier cate9orieen bundels : in dichtbundels sec van een
auteur, in bloemlezingen, in verzamelde werken en in wat ik wil noemen - '9roeps9ebonden' bundels . De
eerste en 9rootste 9roep sla ik - voorlopi9 althans over.
De tweede 9roep dan : de bloemlezin9en . Er is een
9rote diversiteit aan soorten bloemlezin9en aan to wi1jzen . Allereerst is er de bloemlezin9 uit het werk van een
auteur waarvan er viJ'ftien verschenen in 1988, 9ewi1jd
aan bekende dichters zoals Kopland Campert en
Achterber9, maar ook aan dichters wier bezoekes
1
aan de Helikon minder al9emeen bekend zijn - zoals
Maria van der Steen . Een aardi9 voorbeeld uit deze
cate9orie is een bloemlezin9 uit het werk van Fred
Porte9ies Zwart, 9enaamd For reviewers only, die, aldus
de an-notatie bi1j de titelbeschri1jvin9, alleen bestemd
is voor recensenten teneinde deze in staat to stellen
"zich een beeld to vormen van deze naar het oordeel
van de uit9ever, onvoldoende op9emerkte dichter" .
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De anno-tatie vervol9t : "Lezin9 en besprekin9 van de
bundels van
reeds verschenen en no9 to verschinen
1
harte aanbevolen!"
Een anderveel voorkomende snort bloemlezin9 is de
themabloemlezin9 . Daarvan zijn er zeventien in onze list
J

aan to treffen en de onderwerpen varieren van schaken ,
beeldende kunst en "politiek vervol9den" tot bloemen ,
muziek asper9es en een "thematische bloemlezin9 over
de stilte" . Speciale vermeldin9 verdient hier het thema
kerst . Maar liefst zes kerstbundels zijn er in 1988 verschenen . Poezie en kerst 9aan hand in hand .
Een derde cate9orie nemen de streek9ebonden
bloemlezin9en in besla9 met 26 bundels : Utrecht ontvin9 een bloemlezin9 maar ook plaatsen als Lier, Hulshout en Deurne . Met name de Stichtin9 Beeldende
Kunst Gelderland heeft een 9root aantal 9 van deze
bundels op haar naam staan .
Ten slotte zijn er no9 de 9roepsbloemlezin9en en de
poezieoverzichten . Het onderscheid tussen deze twee is
vaa9 en tien titels kunnen in deze 9roep worden onder9ebracht . De meest 9eruchtmakende 9roepsbloemlezin9 in dit tiental is zonder meer Maximaal, waarin
dichters als Joost Zwa9erman, Arthur Lava en Dalstar
zich in 1988 vol rumoer op het literaire podium verstaanbaar maakten en biJ j welke 9ele9enheid Michael Zeeman
zich no9 mocht verheu9en in een over hem uit9eworpen bak rotte vis . Ook 9roepsbloemlezin9en als leder
hang t aan z/n gevallen toren samen9esteld door Ro9i
Wie9 en De nieuwe wilden van EIIY de Waard doen in
1988 eni9e stof opwaaien bi1 ' hun verschi1'nin9 .
Samen beslaan deze bloemlezin9en 68 titels meer
dan een tiende van mi1jn list
J dus . De 9roep 'verzamelde
werken' hierbiJj reken ik ook verzamelbundels neemt in
ver9eli1'kin9 hiermee een aanzienli1jk kleiner deel van het
9eheel in besla9 . HiJj bestaat uit elf titels en de dichters
die zo'n Verzameld Werk waardi9 9eacht worden- zijn
biJjna zonder uitzonderin9 bekenden : Kees Sti p .
Slauerhoff Bernlef T van Deel Achterber Alain Teister
Marsman Leopold Jozef EiJ'ckmans en PHawinkels .
Door9aans verschenen deze bundels bi1 9erenommeerde uit9evers .
Dan is er de laatste 9roep die weer een wat 9roter
aandeel in mitjn list
heeft : de '9roeps9ebonden'
bun. Je treft hierin 'therapiebundels' aan circa zeven ;
dell
denk bi1jvoorbeeld aan een uit9ave van de Nederlandse
Vereni9in9 voor Autisme kinder- en 1jon9erenbundels
samen 14 bundels , 9ele9enheidsbundels t 25 bundels en 'reli9ieus 9einspireerde bundels` 25 titels .
Van deze laatste cate9orie wordt het over9rote deel 18
titels in9enomen door protestants 9eorienteerde 9edichten . De titels van deze reli9ieuze bundels zijn vaak

veelze99end . Zo verscheen bi1j de Vereni9in9 tot Verspreidin9 van de Heili9e Schrift de bundel Geleid door
een verheven hand van Truus van der Roest en ook verscheen Maria lof: een ontm holo9iserende interpretatie
in sonnetten van Cornelis Goslin9a . vol9ens de annotatie een "sonnettencYdus over Maria vanuit protestantse optiek" . De rooms-katholieken steken daarte9en met
vier bundels schril of en 1j e kunt Jje afvra9en in hoeverre
Fer van Assche met Korte metten volgens de annotatie "speelse 9edichten over de katholieke kerk" , een lofzap9 op het katholicisme heeft 9eschreven .
Met name de 9roeps9ebonden bundels weerspie9elen de rol die poezie speelt in de samenlevin9 : poezie
is katharsis een therapiemiddel- een diepere vorm van
9eloofsbelevin9 in met name de protestante 9eloofs9emeente . Poezie is een manier our het bliJjvende, monumentale karakter van een bepaalde 9ebeurtenis kracht
bi1' to zetten . En ook de streek9ebonden bundels 9even
een idee wat poezie in den lande voor betekenis heeft:
poezie is een middel am de ei9en identiteit vast to leggen . En dat er relatief veel kerstbundels verschenen ziJn .
ze9t veel over de wi1jze waarop Kerstmis wordt beleefd
maar het ze9t evenveel over het imago van poezie .
Weini9 boeiend en zinvol
De tYpen bundels 9even een 9limp van de functie die
poezie in de maatschappiJ j toebedeeld heeft 9ekre9en .
Toch resteert na deze cate9oriserin9 no9 een fors aantal bundels die niet in een bepaalde cate9orie onder to
bren9en is . On9 eveer tweederde van miJjn list
1 is 9een
bloemlezin9 of vertalin9 . Wat moet ik met al deze honderden dichtbundels hoe is deze 9roep nu no9 eni9szips to ontleden? Ik zou de opla9eci1jfers door kunnen
nemen maar deze staan slechts zelden vermeld . We
zouden naar het aantal bladzi1jden van de bundels kunpen gaan ki1j ken ook al liJjkt dat eveneens weini9 zinvol . Maar over dit laatste is misschien toch no9 meer to
vertellen . Bi1j 379 van de 640 bundels is in de titelbeschri1jvin9 het aantal bladziJ'den vermeld . Als we deze
op een riJjt1je zetten, komen we tot de vol9ende 9rafiek :
aantallen op x-as met vi1jf vermeni9vuldi9en voor
aantal bladzi1jden van bundels . Y-as : aantal bundels

De lezer denkt misschien : wat wil de schri1jver in godsnaam met deze 9rafiek? Toe9e9even, in eerste instan-

tie liJjkt deze 9rafiek weini9 interessants naar voren to
kunnen bren9en . Toch is er wel de9eli1j k lets opvallends
over de bovenstaande 9rafiek op to merken . Gelet op
de pieken in de 9rafiek beslaat de 9emiddelde bundel
tussen de dertig en vi1jfenzesti9 bladzi1jden . Welke bundell vallen buiten dit 9ebied? Hebben zi1j een bepaald
kenmerk waardoor hun plasts buiten het '9emiddelde'
to verklaren valt? Dat is inderdaad het 9eval . Verzamelbundels en bloemlezin9en nemen het 9rootste 9edeelte

van de bundels met een omvan9 van meer dan zeventi 9
bladziJjden in besla9 . En de bundels in de 9rafiek die
minder dan derti9 bladzi1'den omvatten hebben dikwi1jls
een punt emeenscha
elijk dat we weer o een ander
vlak moeten zoeken . Deze ziJjn nameli1'k vooral uit9ebracht bitj een bibliofiele uit9ever : uit9evers die bundels in kleine opla9en voor de verzamelaar uitbren9en .
En dit bren9t me biJj een ander manier our mi1jn kluwen
aan 9e9evens, de haast 9ewraakte 640 bundels to cate9oriseren : door de uit9ever nnder onder de microscoo p
to nemen .
Momenten van zelfherkennin 9
Ga ik inventariseren op uit9ever, dan levert dat een list
1
op met een enorm aantal uit9evers en drukkeri1jen ,
sours bekend in de oren klinkend maar even vaak totaal onbekend . Wie heeft biJjvoorbeeld ooit 9ehoord
van de uit9everi1j Zaadnoordi1jk die in 1988 de bundel
ZY uitbracht? Of wie kept uit9ever Jan tense die in 1988
een bundel Ri'men
en 9edichten over wandelsport en
l
de natuur tot zi1'n fonds mocht rekenen? Dat achter
uit9everiJ' Zaadnoordi1jk Tineke Zaadnoordi1'k schuil9sat
die naast uit9ever to9eliJjkertiJ'd auteur is van het boekJje ZY en dat Jan tense zelf zi1jn werk1je bi1j elkaar heeft
9eri1jmd en 9edicht verklaart in deze context veel . Minsteps 32 titels van onze 640 bundels liken
zo door
1
hun auteur zelf, to ziJjn uit9ebracht en er zi1'n no9 veel
meer titels die in dit opzicht althans nogal dubieus in
de oren klinken . Zo zal de firms Instant Printing - drukker van 9edichten van Paul HF
. Brenneker - wet niet bi1'zonder vaak dichtbundels uitbren9en en is Grafi Workshop Solidair in Rotterdam zich misschien er niet eens
van bewust uit9ever to heten van Momenten van zelf
herkennin9 van Kenneth L. Rellum . Kortom heel wat
titels 1liken uit9aven to ziJjn van be9innende dichters of
dichters die tever9eefs een professionele uit9ever voor
hun oetische activiteiten robeerden to vinden .
Welke uit9everiJ'en brachten nu de meeste poeziebundels uit? Voor 1988 levert dat de vol9ende r1i' aan
uit9everi1jen op ik beperk me tot de eerste twinti 9
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1 . Stichting De Beuk (Adam) (20)
2 . Meulenhoff (A'dam) (20)
3 . Querido (Adam) (17)
4 . De Koofschep (Hilversum) (15)
5 . De Bezige Bij (Adam) (14)
6 . Dilbeekse cahiers: De Postiljon (Dilbeek) (12)
7 . De Arbeiderspers (A'dam) (11)
8 . Avalon Pers (Woubrugge) (11)
9 . Kok[-Agora] (Kampen)(11)
10 . Exponent (Sedum) (10)
11 . Stichting Beeldende Kunst Gelderland (9)
12 . Mikado Pers (Den Haag) (9)
13 . AMO (Amstelveen) (9)
14 . Bert Bakker (A'dam) (8)
15 . Poeziecentrum Gent (7)
16 . De Lange Afstand (A'dam) (7)
17 . In de Bonnefant (Banholt) (7)
18 . Prop (Terhorst) (7)
19 . Manteau (Antwerpen) (6)
20 . Opwenteling (Eindhoven) (5)
Zekerr, er stann enkele bekende wit9everiJjen bi1j : Meulenhoff, Querido, De Bezi9a Bi1, De Arbeiderspers, Bert
Bakker Manteau en ook Kok to Kampen ziJjn alle tot o p
zekere hoo9to weinig verrassende namen . Een niet onaanzienliJjk deel van deze rj ~ bestaat wit bekende uit9everi1jen . Maar witgeveriJjen als De Koofschep en De
Beukzullen bi1 j minder mensen een blik van herkennin g
oproepen . Wie meer wil weten over deze wit9evers ,
raadplegar zoals ikr het Internet en de telefoon .
Grofwe9 kunnen deze twintig wit9everi1jen in veer
klassen worden in9edeeld . De eerste 9roep bestaat wit
de gerenommeerde witgevers de tweede 9roep wit bibliofiele wit9evers de derde 9roep bestaat wit stichtin9en en vereni9in9en en de vierde 9roep wit de wit9everiJjen met het interessante wit9an9spunt : "U schri1'ft . Wij1
drukken . U betaalt ." De eerste 9roep ma9 voor zich
sprekenr maar de andere drie zal ik hier kort toelichten .
De bibliofiele witgevers beslaan een niet onaanzienliJjk deel van de twinti9 wit9everi1jen : Avalon Pers ,
Exponent, Mikado Pers AMO De Lane Afstand In de
Bonnefant en Prop ziJ'n alle bibliofiele wit9evers . Hun uit9aven zi1jn bestemd voor de echte Iiefhebber, 9edrukt
in kleine opla9enr ambachteli1'k 9ezet met loden letters
worden de wit9aven zelfs sours door de auteur 9esi9neerd of op andere wiJ'ze nader onder handen
9enomen . Zo voorza9 Bernlef derti9 van de 115
exemplaren van ziJ'n Verzwe9en visioen wit9e9even bijJ
Exponent van een hand9eschreven 9edicht . Samen
hebben deze niet-commerciele drukkeri1jen een
zeventigtal titels op de markt 9ebracht . En dan reken
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ik niet eens de andere bibliofiele wit9evers mee die niet
bi1 j de eerste twinti9 wit9everiJ'en zetten, zoals het bekende Sub Si9no Libelli van Kleis. Meer dan tachti9 bundels
moeten dat 1jaar door bibliofiele wit9everi1jenldrukkers
zi1n geproduceerd .
In de derde 9roep, de stichtin9en is een 9rote verscheidenheid to ontdekken . Allereerst nummer 1 op mi1jn
list
: Stichtin9 De Beuk die in 1988 maar
liefst twinti
J
9
dichtbundels - en daarbiJ ' 9een bloemlezingen, vertalin9en en der9eli1jke - uitbracht . Deze wit9ever, die al
vanaf de 1jaren '50 werkzaam is bli1jkt al rond de 1500
titels to hebben geproduceerd en ook al bestaat zi1jn
fonds grotendeels wit minor poets, enkele bek ende
namen sprin9en wel naar voren zoals Hans Andrews en
Simon Vinkenoo9 . De Beuk is be9onnen als een literair
collectief dat op kosten van zi1jn leden bundels uitbracht . Gaandeweg ziJjn de opbren9step van de bundels echter voldoende 9ebleken our de kosten to dekken . Een deel van de opbren9st ontvan9en de dichters
overi9ens niet ziJ ' ontvan9en slechts een 9ering aantal
exemplaren voor ei9en 9ebruik . Een stichtin9 die tot
het einde van haar bestaan 1991 wel enkel ledengebonden wit9aven uitbracht, is de stichtin9 De Koofschep, die in 1986 werd op9ericht door de Vlamin 9
Roger WastiJ'n en de Nederlander Ton Luitin9 . TYpisch
voor zulke stichtin9en is dat bi1'voorbeeld een van de
toenmali9e leden van De Koofschep, een beeldend
kunstenares haar curriculum vitae op het Internet
heeft 9eplaatst en dat daarop - of9ezien van enkele
onbeduidende gublicaties in tiJjdschriften - twee bundels van haar hand pri1jken beide wit9egeven door De
Koofschep . Na de opheffing van deze verenigin 9
verschenen echter veelze99end genoe9) van haar
9een bundels meerr, noch publicaties in ti1jdschriften .
Voor mensen die be9innen met dichten is het misschien interessant our eens to denken aan De 0pwentelin9 in Eindhoven . De doelstellin9 van deze verenigin 9
is nameli1jk "het aanbieden van een platform aan
Jjon9e en be9innende dichters zodat deze hun talent
ontwikkelen" . Stuurt u uw gedichten in dan worden
deze beoordeeld ' op een manier, die de auteurs de
kans 9eeft our stappen vooruit to zetten in hun artistieke ontwikkelen9" . Door financiele problemen het
stopzetten van subsidie is deze doelstelling overigens
witgebreid met "het uitbren9en van een commerciele
reeks publicaties in samenwerkin9 met maatschappeliJjke or9anisaties" waardoor onder andere in samenwerkin9 met PSV een 9edichtenbundel over voetbaIlen tot stand kwam .
Het bekende Poeziecentrum Gent heeft zich ten
doel gesteld de Vlaamse dichtkunst to stim u eren en

Stichtin9 Beeldende Kunst Gelderland ten slotte, is al
eerder ter sprake 9ekomen : zi1 ' houdt zich vooral bezi 9
met het uitbren9en van re9ionale uit9aven .
De vierde 9roep dan no9 : de "U betaalt wiJj drukken"-uit9evers . Nummer 6 zal weini9 mensen bekend
zi1jn : de inmiddels op9eheven uitgeverijj De Postil1jon in
het Vlaamse Dilbeek die een serie Dilbeekse Cahiers o p
haar naam heeft staan . Deze merkwaardi9e uitgeverijJ
die de meeste Vlaamse dichtbundels op haar naam heeft
staan is een 9rote uitzonderin9 in de rj ~ van twinti9 uit9everiJj en . Dri1'vende kracht achter deze uitgeverijj was
de dichter Wilfried De Boeck die o verzoek van dichters bereid was hun bundels uit to bren9en . De dii minores moesten hiervoor wel een slordi9e 60 a 70 .000
Bel9ische franken neerle99en maar de heer De Boeck
zor9de er dan wel voor dat hun bundels ook onder de
aandacht van recensenten werden 9ebracht . . .
Kortom deze IiJjst van twinti9 uit9everi1jen Iaat zien
dat weliswaar bekende uit9evers een belan91
rik deel van
de uit9aven van poeziebundels beslaan - zeker als 1je ook
o de namen van de dichters let - maar dat daarnaast
stichtin9en en bibliofiele uit9everiJjen een fors deel van
de productie van dichtbundels op hun naam hebben
staan . En de bundels die door de dichter zelf worden uit9ebracht, nemen ook een niet to verwaarlozen aandeel
in het 9eheel in . Amateur-dichtend en professioneel
dichtend Nederland 9aan hand in hand op onze Ian9e .
Ian91
e list van 640 dichtbundels .

wat ver? In een land waarin mensen als Paul Brenneker
bundels kunnen uitbren9en met de titel Gedichten en
9edachten van een Pater, een oude man die aan het
denken en dichten is 9esla9en en niet meer stoppen kan
moet de dichtkunst toch wel floreren? Baseren we ons
biJj onze doemdenkeri1' niet al to zeer op dat kleine krin9et1je van bekende dichters en bekende uit9everiJ'en?
Zeventi9 Jaar 9eleden sprak een vermaard Nederlands
poeet eens : "Wanneer ooit Gods 9eheim in zi1jn sublieme simpelheid zal worden 9eraden, dan is het een dichter die het verlossende woord zal mo9en spreken ." Naar
de kwantiteit dichters 9emeten zouden we het met het
raden van dat verlossende woord to9enwoordi9 toch
heel wat makkeli1'ker moeten hebben dan zeventi9 1aar
9eleden . Nee, met een beetJ'e 9eluk komen we er wel .
Maar laten we in hemelsnaam hopen dat het iemand o p
zal vallen onder al die honderden dichters .
Deze tekst is een bewerking van een referaat voor het
onderzoekscolle9e van dr ins Joosten en dr. Thomas
Vaessens, 'Postmodernisme voorbiJ ?'dat medio 2000 aan
de Universiteit Utrecht 9ehouden werd en waarbi j men zich
concentreerde op het jaar 1988 .

Gedichten en 9edachten van een Pater
Maar heeft deze zoektocht naar structurerin9 nu lets
op9eleverd? Niet veel in ieder 9eval . Honderden en honderden titels in miJjn Ian9a . Ian91
a list bli1jven no9 steeds
onbesproken en herber9en waarschiJjnliJ'k stuk voor stuk
een ei9en wereld en een ei9en verhaal . Daarbi1j steken
de kleine- halfstatistische feit1'es in miJjn verhaal maar
mager af . Maar toch . Kleine feitJjes kunnen aardi9e din9en ze99en . En er is alleen al aan dro9e 9e9evens no g
zoveel meer to vertellen . Een ver9eli1jkin9 van de kwantitatieve productie van dichtbundels in Nederland en in
Vlaanderen levert zeker 9enoe9 stof tot nadenken op .
Want waarom staan er zo bizar weini9 Vlaamse dichtbundels op mi1jn Jlist ook al is deze Jlist van Nederlandse
bronnen afkomsti9? En ook een po9in9 om alleen al de
titels van alle bundels van Klankwater en We9en tot Ze
ze99 en maar. . . en Bewustzi In eens nader to bestuderen zou boeiende informatie kunnen 9even over
wat de 9emiddelde dichter'poetisch' vindt klinken .
De laatste Jjaren willen er no9 wel eens pessimistische stemmen opklinken die op Jammerende toon de
flood van de poezie verkondi9en . Maar 9aat flat niet
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Het nieuwe imago
De podiumdichtkunst Binds de jaren zestig

van de poezie

'1k ben Jon Bon Jovi niet," verklaarde In9mar HeYtze in VooYs 1911 in een stuk waarmee hi1' rea9eerde o p
II1'a Pfei1'ffers `De mYthe van de verstaanbaarheid', "welk snort Poezie het best werkt op een podium
interesseert me 9een donder ." Maar de feiten lie9en er niet om: de Nederlandse dichters zi1'n de of9eloPen
1jaren steeds meer op het podium to bewonderen . De poezie is niet meer zali9makend, de dichter van
to9enwoordi9 moet zich ook druk maken om hoe hi1' eruit ziet op een podium. Karin Vo9elaar schetst de
ontwikkelin9 van de Podiumdichtkunst Binds Poezie in Carre .
Karin Vogelaar

De Iaatste 1jaren valt er een verschuivin9 to constateren
in de poezie . Jon9e dichters willen het stoffi9e beeld dat
het brede publiek van de dichtkunst heeft- funk oPfrisBen . Verzen worden niet Ian9er door 9ekwelde mannen
op tochti9e, koude zolderkamert1jes 9eschreven en
papier is niet meer het eni9e medium van belan9 . 0 p
het podium : daar 9ebeurt het to9enwoordi9 . Moderne p oezie is actie en interactie f dat is het beeld dat
Jjon9e dichters willen uitdra9en . Dichters striJjden te9en
elkaar in Iuidruchti9e voordrachtswedstri1j den, de zo9eheten slams waarbi1j het publiek door middel van
a laws be aalt wie de winnaar is .
In hoeverre klopt het beeld dat de dichters ons voor
schilderen? Rogi Wieg en Diana Ozon beweerden dat
er to9enwoordi9 minder dichtbundels verschiJjnen dan
biJjvoorbeeld in de Jj aren tachti9 .Van Erkelens 1996
Om een beeld to kriJ9en van het aantal uit9a9even
titels heb ik een op de viJjf Jjaar9an9en van het Nieuwsb/ad voor den boekhande/ en het Boekb/ad onderzocht . In een relatief korte ti1'd nam het aantal titels
dat verscheen inderdaad drastisch of zoals zichtbaar
wordt in fi9uur 1 . Lag dat aantal in 1985 nog rond de
120, in 1995 is het 9edaald tot ne9enti9 . Daarente9en
liJjkt de hoeveelheid dichters die voordraa9t 1juist sterk
toe to nemen . Slechts enkele dichters dra9en helemaal
nooit voor, vriJ'wel iedereen heeft ziJjn of haar 9edichten
wel eens biJj een of andere 9ele9enheid voor9elezen .
Vo9elaar 2001 De podiumkunst li1jkt inderdaad in
opkomst .
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Fi9uur 1 Procentue/e veranderin9en in pub/icatie en
voordracht 1975-2000
Voor miJjn afstudeeronderzoek heb ik de veronderstelde
toename van de podiumdichtkunst en de afname van
het aantal verschenen titels onderzocht en de ontwikkelin9en in verband 9ebracht met het postmodernisme .
Gezien het felt dat er weini9 bronnen waren over de
podiumdichtkunst was een enquete die ik onder een
twinti9tal dichters heb 9ehouden van 9root belan9 voor
informatie over de ontwikkelin9en op het podium . In
dit artikel zal ik in9aan op de belan9riJjkste resultaten
van mi1jn onderzoek . Ik besteed aandacht aan de ontwikkelin9en in de naoorlo9se voordracht . Vervol9ens
zal ik de enquete en de resultaten ervan behandelen .
Daarnaast zal ik een eerste aanzet proberen to 9even
voor een be9rippenapparaat dat een zinvolle interpretatie van een optreden mo9eliJjk maakt . En ten slotte zal
ik laten zien dat de opkomst van de poezievoordracht
als postmodern kan worden beschouwd .

Een vluchti9 nieuw medium
Wie boven9enoemde ontwikkelin9en in kaart wit bren9en loopt te9en een aantal problemen op . Een van de
belan9ri1jkste problemen biJ j de podiumdichtkunst is dat
het vluchtige karakter van een optreden onderzoek ernaar in9ewikkeld maakt. Het bi1jwonen van het optreden

is vri1jwel noodzakeliJjk om er lets zinni9s over to kunnen schri1jven . AIS Burro9aat voor de voordracht zou J j e

er videobeelden van kunnen bekiJj ken maar de kans is
9root dat zaken als de sfeer niet 9oed overkomen .
Bovendien zi1jn van de meeste optredens geen opnames beschikbaar. Voor onderzoek naar de poezievoordracht in het verleden is er slechts materiaal van 9rote
evenementen als Poezie in Carre en de Nacht van de
Poezie .
Een ander probleem is dat de literatuurwetenscha p
no9 maar weini9 aandacht heeft besteed aan deze
ontwikkelin9 . Er is een artikel dat in9aat op het begin
van de voordrachtsoplevin9 : Poezie in Carre in 1966
Goede9ebuure 1993 en er zi1'n enkele andere die over
de bekendste optredende dichters 9aan . Maar niemand
heeft no9 9eprobeerd een serieuze beschri1jving van de
voordracht als modern fenomeen to 9even terwi1i dit
medium 1juist de laatste viJjfenderti9 Jaar van 9root
belan9 is 9eworden . Dit kan to maken hebben met het
felt dat het niet eenvoudi9 is om een voordracht to
beschriJjven . Het be9rippenapparaat van de hedendaa9se literatuurwetenschap is toe9esneden op het papier
als medium en schiet al snel tekort biJj een optreden .
Sommi9e be9rippen ziJ'n nutteloos,; andere worden
belan9ri1jker of Jj uist minder belan9riJjk en in sommi9e
9evallen moeten er nieuwe termen worden gevonden .
In9ewikkelde stiJ'Ifi9uren raken onder9esneeuwd tiJ'dens
het voordra9en, terwi'IJ'I metrum en klank belan9ri1j ke
structurerende elementen worden . De lay-out van een
9edicht is no9 nauweli1jks van belan9 terwi1'l articulatie
en akoestiek een 9rote rot spelen .
Voordracht door de 1'aren heen
Voordra9ende dichters zi1jn natuurliJj k niet nieuw . De
Middeleeuwen kenden een dominerende orate traditie
en no9 tot ver in de ne9entiende eeuw was er een
levendi9e voordrachtscultuur. Maar aan het einde van
diezelfde eeuw maakte een poezieopvattin9 op9an 9
die 9een ruimte liet voor het voordra9en van verzen :
het individualisme 9in9 overheersen in de dichtkunst en
de poezie moest in stilte en door het individu worden
ervaren . Deze omsla9 betekende niet dat er helemaal
niemand meer optrail met zi1'n of haar poezie . Het was
niet Ianger de al9emeen 9eaccepteerde norm dat voordracht en dichtkunst bi1j elkaar hoorden maar er waren

wat dat betreft no9 steeds uitzonderin9en die het land
door trokken om op to treden . HierbiJj valt bi1jvoorbeeld
to denken aan de dadashows van Theo van Doesbur 9
en Kurt Schwitters . Maar tot na de Tweede Wereldoorlo9 waren deze dichters in de minderheid .
In 1966 kwam er veranderin9 in deze situatie . Simon
Vinkenoo9 interesseerde zich in ho9e mate voor de
beatpoets. Hi1j had tiJjdens een festival in En9eland, waar
hi1j onder anderen Allen Ginsber9 za9 optreden, de
kunst of9ekeken en or9aniseerde de happening Poezie
in Carre . Vi1jfentwinti9 dichters droe9en voor uit ei9en
werk voor een publiek van tweeduizend mensen en er
werden opnames 9emaakt voor radio en televisie . De
avond was een 9root succes : "Het was lets nieuws "
herinnert Bernlef zich "het meest onwaarschi1jnli1j ke was
dat heel Carre vol zat voor de poezie! " Ver9eer 2000 ,
p14 Het was een belan9ri1jk moment voor de poezievoordracht in de twinti9ste eeuw ; Poezie in Carre last
het begin van een kenterin9 zien in het ne9atieve denken over dichters op het podium . Natuurli1jk veranderden
de opvattingen over de voordracht niet van de ene op de
andere da9 . No9 in 1986 staat biJjvoorbeeld in het A/9emeen Da9b/ad dat poezie een intieme zaak is die het
beste thuis kan worden 9enoten . Vergeer 2000, p .46
Na het succes van Poezie in Carre lag in het begin
van de Jjaren zeventi9 de we9 open voor andere evenementen . Er werden verschillende festivals in het leven
9eroepen als Poetry International en de Nacht van de
Poezie . Lan9zamerhand kwamen er steeds meer dichters die hun 9edichten voorlazen en to9enwoordi9 is
een dichter eerder een uitzonderin9 als hi1 j dat niet
doet dan wet .

Theo en Nelly van Doesburg met Kurt en Helma Schwitters (1923)
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Vri1jwel vanaf het begin van de opkomst van de
voordracht in de Jj aren zesti9 kunnen twee soorten optredens worden onderscheiden : lezin9en en performances . Performers nemen hun optredens over het al9emeen serieuzer dan andere dichters . Voor een aantal
van die performers is een speciale naam bedacht : pop dichters . Hierbi1 9ant het niet our een 9roep dichters of
zelfs our dichters uit hetzelfde decennium . Deze
dichters hebben als eni9a overeenkomst met elkaar
dat ze ti1jdens hun optredens poezie op de een of
andere manier met popmuziek combineerden . " S peten met woorden in het ritme van de rockbeat" Oor's
eerste Nederlandse Pop encYdoPedie 1990 . p .257 , zo
is het ook wet omschreven . De eerste popdichters verschiJjnen in de loop van de 1jaren zesti9 . Ook hier komt
de naam Vinkenoo9 weer naar voren samen met
onder andere Johnny the Selfkicker en Jules Deelder.
De ontwikkelin9 van de voordracht verliep niet zonder
commotie . De voordracht van veel popdichters riep in
het begin veel weerstand op . Het zou op papier weini 9
voorstellen en to makkeli1jk ziJjn . Zo parafraseerde Jules
Deelder zijn critici met : "Als 1je 'm hoort ze99en ze, is
het beter dan als 1j e het leest ." Blanken 1992 . p .5
In de 1jaren tachti9 ontstaan er op 9rote schaal
literaire vereni9in9en . Jaap Goede9ebuure beschri1jft
ze in zijn essay '28 februari 1966 Poezie in Carre de
literaire lezin9' .Goede9ebuure 1993 ) Afhankelijk van
de 9rootte van de stall en de levendi9held van het culturele klimaat aldaar, varieerden de vereni9in9en van
een stichtin9 voor literaire activiteiten een JjaarliJjks
festival of een literaire cafe . Hoewel de meeste zijn
be9onnen als kleinschali9e vriJ'wilti9ersor9anisaties ,
zijn sommi9e inmiddels uit9e9roeid tot bekende ,
professionele or9anisaties zoals het Haa9se Bzztoh ,
dat zelfs een ei9en uit9everiJj heeft . Het be9on in 1982
met de oprichtin9 van de SLAA de Stichtin9 Literaire
Activiteiten Amsterdam . Andere vereni9in9en zouden
naar dit voorbeetd worden 9emodelleerd . Vol9ens een
telling van Goede9ebuure floreerden er in 1993 meer
dan veerti9 die ieder een winterpro9ramma met minsteps zes tot acht activiteiten resenteerden . Ibidem
p 777 Deze vonden meestal plaats in kleine theaterzaaltJjes, bibliotheken of culturele centra . Doelstellin9en
zijn het bevorderen van de literatuur in het al9emeen
en het plaatseli1'ke literaire klimaat in het bi1jzonder .
Om dit to bereiken worden er verschillende soorten
evenementen 9eor9aniseerd . HierbiJj valt to denken aan
lezin9en over en van auteurs, cursusavonden over literaz
tuur maar ook het zetf leren schriJjven komt aan boll .
Deze snel 9roeiende literaire vereni9in9en bieden
een podium voor de poezievoordracht . Dichters zijn er
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welkom our to komen voordra9en, of ze dat nu van achter een katheder of op popmuziek doen . De opkomst van
deze or9anisaties leidt tot een vast voordrachtscircuit ,
wat weer leidt tot meer dichters die voordra9en .
Dichter, muzikant of clown
In de 1jaren ne9enti9 barst het voordrachtscircus pas echt
los . De Iaatste tien 1jaar is er een 9roep ervaren performers ontstaan . ZiJj nemen niet alti1d 9enoe9en met een
voordracht van achter een katheder, maar combineren
de poezie met uiteenlopende nieuwe elementen .
Dichters bliJjken weini9 waarde to hechten aan een
vra9enrond1je en een si9neersessie elementen die Jaa p
Goede9ebuure beschri1jft als vanzelfsprekend voor een
poezietezin9 .Ibidem . p . 779 Om meer informatie
over de voordracht to verkri19en heb ik een enquete
9ehouden onder twinti9 dichters . Dit aantal is to 9erin 9
our een resultant to kunnen kriJ9en dat representatief
is voor de Nederlandse poezie maar een eerste inzicht
9eeft het wet . On9eveer de helft van de dichters die
meewerkten wordt 9eassocieerd met de voordracht- zoals In9mar He ze . De andere helft staat niet specifiek
als performer bekend zoats Albert Schaalma . Er hebben
zowel 1'on9e als 9evesti9de dichters mee9ewerkt . Veel
dichters btiJjken pas de Iaatste tien 1jaar to zijn be9onpen met voordra9en ook ats ze al eerder actief waren
als dichter. Slechts een 9eenqueteerde Albert Schaalma ,
heeft verklaard dat zijn poezie niet 9eschikt is voor o p
het podium . Er zijn niet alleen veel dichters 9aan voordra9en de Iaatste 1jaren, de dichters dra9en ook vaak
voor- zo bliJjkt uit miJjn onderzoek . Slechts vier van de
ondervraa9de dichters treden enkele keren per 1jaar op,
de overi9en een keer per maand of vaker.
Hoewel sours wordt verondersteld dat ze het voordra9en belan9riJjker vinden dan het publiceren heeft
miJjn enquete uit9ewezen dat dit niet het 9eval is . Vo9elaar 2001 , p .50 Publiceren is voor vriJjwel iedere dichter
het belan9ri1jkste . Het verschil tussen een lezin9 en een
performance li9t eerder in de hoeveelheid aandacht die
de dichter eraan besteedt . Een performer ziet o treden
als een volwaardi9 onderdeel van het dichterschap . Zo
ze9t Serge van Dui1jnhoven dat hij ' 9edichten schri1jven
en 9edichten voordra9en net zo bi1j elkaar vind t horen
als lichaam en 9eest" enquete biJ' auteur ter inza9e .
Vooral muziek speelt op verschillende manieren een
belan9riJ'ke rot in de voordracht van muziek tussen de
9edichten door our wat sfeer to creeren tot bonkende
beats en rappende dichters . Bart FM Droo9 denkt bi1jvoorbeetd dat het de poezie toe9ankeliJj ker maakt en
dat ze als het ware makkeli1jker naar binnen 9li1jdt .
www.epibreren .co m 31-08-2001 Veel dichters
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Fig uur 2 Jaar van eerste Publicatie en voordracht

dra9en hun 9edichten het heist uit hun hoofd voor,
omdat de poezie op die manier beter over zou komen .
In sommi9e 9evallen werken dichters met beeldmateriaal maar voor de meesten is dit 9een 9ewoonte . Alle
dichters besteden wel op de een of andere manier
aandacht aan de voorbereidin9 van hun optreden . De
helft van de dichters leert zijn of haar 9edichten uit het
hoofd . Maar vriJjwel iedereen houdt een sp iekbrief 1e bij1
de hand om zich ti1jdens het optreden voor eventuele
uit9liJjders to behoeden . Verder bliJjken dichters ook een
iJjdele kant to bezitten : ze zoeken hun outfit met zor9
uit . Driekwart van de dichters past zijn voordracht van
tevoren aan het to verwachten publiek aan : een net
schouwbur9publiek zal waarschiJjnliJj k andere 9edichten
waarderen dan een kroe9 vol studenten . BiJjna alle ondervraa9den 9even ten slotte aan dat ze van tevoren
bedenken welke 9edichten ze 9aan voordra9en en in
welke vol9orde . Niet iedereen vindt al zijn 9edichten
9 eschikt voor de voordracht . Driekwart van de dichters
heeft redenen om 9edichten daarvoor niet in aanmerkin9 to laten komen . Deze zijn per dichter sterk verschillend : ze varieren van de len9to van een 9edicht tot
het niet ritmisch 9enoe9 zijn ervan . Een argument wordt
door de helft van de dichters aan9evoerd : een 9edicht
ma9 niet to moeili1jk zi1n, anders komt het niet 9oed over .
BiJjna eenderde van de ondervraa9den 9eeft aan bewust anders to zijn 9aan schri1'ven door de ervarin9en
met de performance . Vi1'f dichters denken dat ze ritmischer zijn 9aan schriJjven . Ritme is niet direct van invloed
als de lezer het 9edicht zelf leest maar wel op het
voordra9en ervan . Andere veranderin9en die door de
dichters worden 9enoemd zijn een 9rotere toe9ankeli1jkheid en meer publieks9erichtheid . Wanneer een
re9el niet duideli1'k is kan het publiek deze niet tern9lezen en daarom kan het van belan9 zijn niet to in9ewikkelde zinnen of beelden to 9ebruiken . Het bli1jkt
echter niet zo to zijn dat dichters speciaal voor de voordracht schriJjven .
Het terrein van de poezievoordracht breidt zich sterk
uit . Naast de festivals en literaire vereni9in9en en cafes
ontstaan er nieuwe podia voor de poezie . Politieke

manifestaties o odia televisieo tredens : de moderne dichter komt men overal te9en . In9mar He ze 9eeft
bi1voorbeeld aan wel eens een optreden in een openbaar
toilet to hebben 9edaan . Geld is 9een onbelan9riJjke
reden om voor to dra9en maar belan9riJjker zijn de
artistieke uitda9in9 en het bereiken van een 9roter
publiek . Hoewel veel dichters aan9even dat optreden
belan9ri1'k voor hen is zijn er maar zeven dichters voor
wie het een essentieel onderdeel van hun poezie vormt.
Voor vri1jwel iedereen bli1jft publiceren het belan9ri1'kste .
Alleen Danny Daluiso en RiJ'n Vo9elaar prefereren de
voordracht. Publiceren heeft de voorkeur omdat het bli1jvend is of zoals Mark Boo9 het formuleert : "0ptreden
is op zijn best secundair . Ik zou anders wel muzikant
acteur of clown zi1'n . En wees nu eerli1jk : wie wil er
werkeliJjk een 9edicht horen voorlezen?" In : Vo9elaar
2001, p . 50 Ri1jn Vo9elaar daarente9en is een van de
dichters die voor de voordracht kiest en wel omdat
poezie vol9ens hem 9ehoord moet worden . Hi1j noemt
de boekdrukkunst "een nare onderbrekin9 . . . van de
poeticale belevin9" ibidem .
Interpretatie van de voordracht
De resultaten van de enquete kunnen dienen als basis
voor de adaptatie van het literaire be9rippenapparaat
op de voordracht . Er zijn verschillende elementen van
belan9 biJ het bestuderen van een optreden . Om to
be9innen speelt bi1j mondelin9e overdracht de dichter
een directe rol in plaats van een indirecte . Ook het
publiek is veel prominenter aanwezi9 . De tekst van een
9edicht wordt 1juist veel minder belan9riJjk . Het is niet
altiJjd duideliJ'k wat de dichter exact ze9t of bedoelt
aan9ezien er 9een mo9eliJj kheid is tot lets een tweede
keer lezen . Het verlies van betekenis wordt echter 9ecompenseerd door de 9rotere rol van elementen als
timbre muziek en ritme . Bi1j een voordracht maken
deze non-verbale aspecten deel uit van het 9edicht
terwi1j l er bi1' de traditionele poeziemedia bi1'na uitsluitend sprake is van verbale communicatie . BiJj een interpretatie van een voordracht moet men dus naast
verbale elementen ook de non-verbale bekiJjken . Tot de
eerste cate9orie behoort bi1j een optreden naast de
tekst van het 9edicht, het commentaar van de dichter.
De tweede cate9orie is onder to verdelen in twee
subcate9orieen : actieve en passieve elementen . Actieve
onderdelen van een voordracht maken deel uit van de
actie die plaatsvindt ti1'dens het optreden : de bewe9in9en die de dichter maakt, de videobeelden op de
achtergrond de Afrikaanse trommelaar, etcetera . Ook
passieve elementen als akoestiek en uitstralin9 van de
zaal zijn van invloed op de voordracht .
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traditionele 'high culture' zich met
de populaire cultuur waardoor er
een nivellerin9 optrail . Deze tastte
ook de functie en de hierarchic van
de literatuur aan . Ruiter en Smulders onderscheiden verschillende
vormen van postmodernisme . Om
to be9innen wordt de term vol9ens
hen 9ebruikt voor een serie van antimodernistische strate9ieen uit de
jaren viJjfti9 en zesti9 . Een belan9ri1jk
be9rip hierbiJj is metafictie, het in

Dit alles maakt de poezievoordracht lets totaal antlers
om to bestuderen dan een 9edicht zelf . Voorlopi9 heb ik
vooral naar de buitenkant 9ekeken en het inhoudeIiJjke buiten beschouwin9 9elaten . De vraa9 wat voor
betekenis de tekst van het 9edicht zelf heeft tiJjdens
een optreden zal laten moeten warden beantwoord .
Tussen ho9e en la9a cultuur
Het postmodernisme zoals dat is beschreven door
Ruiter en Smulders in Literatuur en moderniteit in
Nederland 1840-1990 biedt een nutti9 interpretatiekader voor de beschreven ontwikkelin9en . Net als in alle
andere literatuur9eschiedenissen speelt de voordracht
hierin 9een rol van betekenis maar hi1 ' past 9oed in de
manier waarop Ruiter en Smulders het postmodernisme karakteriseren . De Iiteratuurwetenschappers zien
het postmodernisme als een breed maatschappeliJjk
verschiJjnsel . Na de Tweede Wereldoorlo9 veranderde
er veel in Nederland . De snelle bevolkin9s9roei, de onverwachte toename van de welvaart de verho9in 9
van het opleidin9sniveau en de opkomst van nieuwe
media leidden vol9ens hen tot 9rote veranderin9en o p
maatschappeli1jk en cultureel 9ebied . Er ontstond een
9rote welvarende middenklasse in de Jaren zesti9 . Er
kwamen steeds meer 9eschoolde mensen die geld to
besteden hadden . Steeds meer mensen interesseerden
zich voor cultuur . En een rage van bur9erli1jke antibur9erliJjkheid zette de 9renzen tussen burger en kunstenaar antler druk . Onder invloed hiervan vermen9de de
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de literatuur becommentarieren
van het schriJjven zelf. Bijj andere
kunstvormen kan het postmodernisme ook een tern9keer naar eenvoud inhouden . De overeenkomst
tussen alle soorten kunst zou zo
denken Ruiter en Smulders het
zich afwenden van het modernisme zi1jn . De term postmodernisme
zou echter ook vol9ens Ruiter en
Smulders de houdin9 van de 'counterculture' in dejaren
zesti9 kunnen inhouden . De ki1jk op de wereld wordt
hierbiJj bepaald door een nieuwe 9evoeli9held voor
sociale verhoudin9en en een ironische opstellin9 ten
opzichte van de historische avant9arde . ZiJj beschri1ven
dat er een democratische 9ezindheid heerste, 9ecombineerd met een afkeer van exdusiviteit . De literatuur in
deze J'aren kenmerkt zich door een intuitieve toe9ankeliJ'ke vorm en men 9in9 op een 9ewilde manier
9ewoon schriJjven . Ruiter en Smulders noemen dit de
literaire'popart' en ziJj denken dat deze in de eerste helft
van de Jaren zeventi9 veel voorkwam in Nederland . Ze
constateren dat er 9een 9roep of tiJjdschrift valt aan to
wizen
die dit als p oetica had ~; het zou Jjuist kenmer1
kend voor de popart zi1jn zich overal aan to hechten .
Ten slotte kwam deze 'Weltanschauun9' 9edurende
de Jaren zeventi9 ook voor in de intellectuele sfeer van
het poststructuralisme en hiermee komen Ruiter en
Smulders biJj een derde invullin9 van het be9rip postmodernisme . Het eoststructuralisme streefde een herinterpretatie na van de 9rondle99ers van het moderne
denken zoals Nietzsche Freud en Marx . Bi1j fi9uren als
Barthes Derrida en Foucault werd de rol van de taal
9eproblematiseerd . Taal maakt communicatie en representatie alleen maar lasti9er in plasts van eenvoudi9er.
Daarom zou de taal 9edeconstrueerd moeten warden
in "haar voortdurend aan een vaste betekenis ontsnappende werkin9 "Ruiter en Smulders 1996 . p .307 .

Image, act en gimmicks
Ruiter en Smulders concentreerden zich voornameliJjk
o het roza maar ook de oezie valt o deze manier
to bezien . Naasteen moeili1'ke intellectuelevariant- zoals
beschreven door bi1j voorbeeld Perloff Perloff 1991),
bestaat er een populaire vorm, nameli1jk de poezievoordracht . De poezievoordracht vertoont sterke verwantschap met kunstvormen uit de populaire cultuur . Er
worden elementen uit over9enomen en de grenzen
tussen de verschillende genres verva9en . Zo zi1jn kleinkunst cabaret en het chanson van invloed geweest .
Deze genres zi1jn ook onderling al nauw verweven . Het
is sours moeiliJjk een duideli1jk onderscheid to maken
tussen kleinkunst en cabaret en bijj beide speelt het
chanson een belan9ri1jke rol . Het Lexicon van literaire
termen Van Gorp 1991 omschriJ'ft het chanson ook
wel als een '9ezon9en 9edicht' en net als in de poezie
wordt 9ebruik 9emaakt van literaire technieken als
strofebouw, ri1jm en beeldsprack . De teksten van veel
chansonniers zoals Lennaert Ni19h, hebben een biJj zonder hoog eoetisch gehalte . Andere belangriJjke vertogenwoordigers van flit genre zi1jn bi1jvoorbeeld Herman
van Veen en Ramses ShaffY . Naast het gezongen gedicht
speelt ook het gesproken gedicht een rol bijj kleinkunst
en cabaret . TiJ'dens conferences worden sours verzen
voorgedragen . En het bli1jft niet alti1jd bij 9edichten
tijdens de optredens, Toon Hermans bi1jvoorbeeld gof
die van hem zelfs uit in bundels . Ook de popmuziek
heeft voor nivellering en vermenging gezorgd . Dichters
gebruiken regelmati9 achter9rondmuziek tiJjdens hun
optredens . In sommige gevallen is het zelfs onduideli1jk
of het our een concert of een voordracht 9aat . Serge
van DuiJjnhoven bundelt zi1jn krachten al een paar Jjaar
met d1j's of rappers in proJ'ecten als Dichters dansen niet
of de Sprooksprekers . 0p die manier maakt hiJj een
cross-over tussen dance en poezie of rap en poezie . De
Dichters uit Epibreren hebben naast twee dichters ook
een vaste muzikant die verschillende instrumenten
bespeelt . Daarnaast hebben hun optredens een hoo g
dramatisch 9ehalte . De twee dichters gebruiken het
hele podium en ondersteunen de voordracht van de
ander met mime en achtergrondgeluiden .
De voordracht neemt elementen uit de populaire
cultuur over en kan daardoor worden beschouwd als
minder elitair dan de schrifteli1jke poezie . De drempel our
aan poezie to doen is lager 9eworden . Men gaat eerder
naar een avond1je vermaak in de vorm van een voordracht dan flat men zelf een dichtbundel aanschaft . In
die zin is de poezie democratischer geworden . In de
karakterisering van het postmodernisme ziJjn de
massa media een tern9kerend element . Franc Ruiter

constateert een duideli1jke preoccupatie met de media .
Ruiter 1993 De media ziJjn ook een steeds 9rotere rol
9aan spelen bij ' de beeldvorming rond de dichter . Het
idee van de dichter die in eenzaamheid op een zolderkamer aan het ploeteren is en pas na zi1jn flood erkennin9 kriJgt, heeft of9edaan . Dichters treden regelmati 9
op verschillende manieren naar buiten : door middel
van interviews in ti1jdschriften radio en tv, voordracht
uit ei9en werk, priJjsuitreikin9en en bundelpresentaties .
De inhoud van de dichtbundel is niet Ian9er het enige
waarop de dichter wordt beoordeeld . Jaap Goede9ebuure formuleert het als vol9t : "Een auteur die de
belan9stellin9 van het publiek wil vasthouden moet
over een image en een aantal gimmicks beschikken .
Goede9ebuure 1993 . p . 789 Performers met een
a parte act of appearance, zoals Jules Deelder of Johnny
n zi1jn meestal degenen die de aandacht
van Door,
kri19en . Het draait bijj optreden our meer flan het gedicht

alleen . De opkomst van de media is vooral interessant
omdat het nieuwe uitin9svormen biedt voor de poezie .
0 Beelds rack in Ekko in Utrecht februari 2001
werden biJjvoorbeeld verfilmingen van gedichten van
Lernert En9elberts getoond . Ook lezen dichters re9elcoatig hun poezie voor op de radio . Zo waren de Dichters
uit Epibreren to horen bijj de Nachtzusters van de VPRO .
Ook het Internet wordt steeds meer een plek waar
gedichten to vinden ziJjn . De voordracht wordt als coo9eliJjkheid aangegrepen . Articulatie leestempo en timbre
zi1jn slechts een paar van de meest vanzelfsprekende
elementen die hierbiJj meespelen . Maar ook het uiterli1jk
van de dichter of het gebruik van muziek heeft invloed ,
zoals eigenli1jk alles flat bijj een voordracht zou kunnen
horen . Serge van Dui1jnhoven wil biJjvoorbeeld een 1 j on 9
publiek aanspreken en door ziJjn muziekkeus van rap
en dance creeert hiJj een image flat daarbiJ past . Poezie
beperkt zich kortom niet Ianger tot tiJjdschriften en
bundels maar bevindt zich o nieuwe laatsen waarin het podium een belan9ri1jke rol speelt .
Karin Vo9elaar studeerde Neder/andse taal- en letterkunde
aan de Universiteit Utrecht, met a/s specia/isaties Moderne
Neder/andse en Moderne Westerse Letterkunde . Dit artike/
schreef ze naar aan/eidin9' van haar afstudeerscriptie .
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De boeken van uitgevenj Vantilt zjn verknjgbaar via de boekhandel,
of rechtstreeks bij de uitgeverij

interview

Mijn leven is een beetje
zoals dat van Don Quichot

Interview met Angele Manteau

Ze leerde Nederlands bij' de familie Greshoff, ze was de ontdekster van Louis Paul Boon en Hu9o Claus
debuteerde bij' haar uit9everi1' . Er is veel to vertellen over deze uit9eefster die al op haar 2lste be9on . Maar
ook zelf sPreekt ze no9 een aardi9 woord1'e mee in het literaire wereld1'e . Een 9esPrek over de woeli9a 1'aren
derti9, Vlamin9en in Nederland en de literaire waarde van scheldProza . An9ele Manteau in vo9elvlucht .
Anna Rademakers

Wie bijj An9ele Manteau thuis komt
treft in haar boekenkast vrilj wel alleen En9elstali9e Iiteratuur aan . 0 p
z'n zachtst 9eze9d opmerkeli1'k voor
een vrouw die bi1jna veerti9 1aar aan
het hoofd van een van de meest
vooraanstaande Vlaamse uit9everi1'en heeft 9estaan . "Ik hoef niet meer
to lezen dus lees ik alleen nog wat
ik leuk vind" ze9t de ne9enti91ari9e, tot barones benoemde dame
laconiek alsof het zo vanzelfsprekend zou ziJ'n .

De oprichtin9 van uit9everijJ
Manteau zou de aanloop ziJjn tot
een carriere die de literaire wereld
van de daarop vol9ende decennia
verre9aand zou domineren . An9ele
Manteau was de ontdekster van
Louis Paul Boon en ook Hugo Claus
debuteerde bijj de uit9everi1j . Maar
de we9 is niet over rozen 9e9aan :
An9ele Manteau is een pitti9e dame
en bleek niet altiJjd even 9emakkeli1jk
in de om9an9 . Zelfs nu vi1jfentwinti 9
1jaar na haar afscheid van het literaire
leven halen ruzies met voormali9e
colle9a's en auteurs no9 re9elmati 9
de pers . Dit is op zich niet zo verwonderlil'k . want Manteau heeft
een ei9en menin9 en zal het ook
niet nalaten deze to laten horen .
"Het was in 1936 een schande
om als vrouw in het zakenleven to

sta en dus ik ben best trots dat ik
dat 9edaan heb . Bovendien heb ik
na mi1jn huweli1jk altiJjd miJjn meis1jesnaam behouden . En een ring heb
ik nooit 9edra9en ."
Kortzichti9a Nederlandse heren
Toen de AI9emene lmportboekhandel A . Manteau op 1 april 1932 op9enomen werd in het handelsre9ister was de directrice slechts 21 1jaar .
An9ele Manteau heeft 9een vanzelfsprekende levensloop 9ehad voor
een 1'on9edame van Franse afkomst .
die ei9enli1jkchemiewildestuderen .
Haar vader was een Fransman die
werkzaam was als textielontwerper.
Na zi1jn opleidin9 werd hem een
baan aan9eboden in Bel9ie, waardoor het 9ezin Manteau naar Dinant
verhuisde . Na haar middelbare
schoolopleidin9 besloot hun Jjon9ste
dochter An9ele scheikunde to 9aan
studeren .
"In die ti1jd was het no9 zeer
uitzonderli1jk dat Jje als meis1je verder
studeerde en er was ook absoluut
9een be9eleidin9 vanuit de universiteit . Toch moest ik ook een 'kot'
hebben en puur toevalli9 ben ik bijJ
een Nederlands echtpaar in Brussel
terecht9ekomen de Greshoffs ."
Het echtpaar Greshoff was zo1juist
met twee kleine kinderen vanuit

Nederland naar Bel9ie 9ekomen en
zocht iemand die hun Frans kon
leren . Manteau werd aan9enomen
en in ruil daarvoor kree9 ze een
kamertJje bijj hen in huffs . Hierdoor
kwam ze in een heel anderewereld
terecht . Jan Greshoff was anno
1928, een autoriteit in de Nederlandse literaire wereld als dichter
en essayist, maar vooral als criticus
en recensent . De literator omrin9de
zich met 9eestesverwanten en werd
in Brussel veelvuldi9 bezocht door
vrienden en kennissen . Hierdoor
kwam Manteau in aanrakin9 met
de Nederlandse taal en de literatuur. "Er kwamen heel veel mensen
bijj Greshoff over de vloer : Ter Braak
Du Perron Bloem . ZiJ ' spraken Frans
te9en mi1, maar ik hoorde ze onderlin9 Nederlands spreken . En dat was
mooi Nederlands dat scheelt met
het 'difton9eren' van al die tv-dames
van to9enwoordi9!"
Hoewel Manteau de kans kree 9
om van dichtbi1 j met de Nederlandse
literaire wereld kennis to maken
kiJjkt ze met 9emen9de 9evoelens
tern9 op de vier1jaar die ze bij ' de familie Greshoff heeft door9ebracht .
Manteau 9eeft toe dat ze bijj de
Greshoffs een 9oede ti1jd heeft 9ehad, maar ze was het niet over de
9ehele linie eens met de 9roep rond
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de criticus . Ze er9erde zich vooral
aan het felt dat de Nederlandse literatoren zich niet leken to bekommeren om de erbarmeliJjke omstandigheden waarin de arbeiders eind
Jjaren twinti9 Ieefden . Zi1 j was opge 9roeid met een 9root besef van
sociaal-economische problemen ,
merle vanwe9e het felt dat haar
vader aan het hoofd van een weverJi had 9estaan . "Toen ik in hun milieu werd neer9epoot, sprak niemand
daar no9 over. Noch Adriaan Roland
Hoist noch Eddy Du Perron, noch Jan
Greshoff . En dat schept afstand ."
Manteau beseft wel dat haar leven bijj de familie Greshoff een uitgelezen kans is 9eweest om het Nederlands 9oed to leren . "Lezen deed ik
toch al ik zou zelfs zeggen, meer
dan wat de Greshoffs lazen . Ze waren toch wel een beet1je kortzichtig . terwiJjl ik meteen al Duits, Frans
en Engels las ." De studie scheikunde
zou Manteau uiteindelitjk nooit afmaken . Ze werd ziek en omdat er in
die ti1jd no9 9een antibiotics bestonden moest ze een Jjaar Ian9 uitzieken
en kon ze haar studie niet voortzetten . "Door mi1jn leven in dat literaire
wereldJje lag miJjn interesse trouwens
ook niet meer bijj chemie ."
Een uitgeefster van 21 1'aar
Nadat ze de scheikunde definitief
achter zich had 9elaten- kon An9ele
Manteau via Jan Greshoff aan de
slag bijj uit9everi1j Stols toenterti1jd in
Brussel 9evesti9d . Dit was de 9rote
motor achter de poezieproductie
van Nederland tiJj dens het Interbellum . Zo 9of hiJj werk van onder andere Roland Hoist Achterberg en Du
Perron uit . Het was een moeili1jke tiJjd ;.
door de nasleeP van de beurskrach
van oktober 1929 was er van eni9e
sociale zekerheid geen sprake meer.
"De mensen spron9en uit het raam
zo uitzichtloos was de toestand . Bi'J
Stols maakte ik eakJj es deed de facturen corri9eerde proeven . . . maar
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Angele Manteau (copyright RUG)

hi1j kon me amper betalen ." Begin
1932 kon Alexander Stols financieel
niet meer rondkomen in Brussel en
gin9 hi1j met vrouw en kroost tern 9
naar Maastricht om in de drukkerijJ
van ziJjn familie to werken . Intussen
probeerde hi)j in Nederland als uit9ever het hoofd boven water to
houden . De 1jon9e An9ele Manteau
was echter niet van plan haar werk
bijj de uit9everi1j vaarwel to ze99en
en bond Stols aan zi1jn belangen in
Brussel to bliJjven beharti9en . ZiJjn
huurcontract en de voorraad boeken
nam ze daarbiJj van hem over. Dat
was het begin van de Algemeene
Importboekhandel A . Manteau in
1938 omgedoopt en uit9ebreid tot

Uit9everiJj Manteau . "Als ik eraan
terngdenk, weet ik niet wat me bezielde ik was amPer 21 Jjaar! "
Angele Manteau had eni9e ervarin9 met fondsopbouw, omdat
ze via haar werk veel met Nederlandse uit9evers in contact stond .
Natuurli1jk was haar relatie met Stols
van 9rote waarde, maar ze onderhield ook banden met Leopold NiJgh
en Van Ditmar en met Meulenhoff .
"Wat die Hollandse uit9evers deden, dat was miJn 9rote voorbeeld .
Hoe klein Manteau ook was het
was 9eheel 9einspireerd op de
manier van werken van Nederlandse uit9evers : Manteau had
biJjvoor-beeld drie keer per 1jaar een

aanbiedin9 . Desk Jje dat de Vlaamse uit9evers aan aanbiedin9en
deden? Welnee het manuscript
9ing naar de drukker en het boek
verscheen . Mi1jn methode is alti1jd
9einspireerd 9eweest op het
Nederlandse model ."
Toen An9ele Manteau eind 1jaren
derti9 met haar uitgeverij] be9on speelde het Nederlandstali9e literaire leven zich volgens haar vooral
in Nederland af . "Er waren wet veel
Vlaamse auteurs maar de enkelen
die echt talent hadden zoals VermeYten Teirlinck en de hele generatie van Nu en Straks werden in
Nederland uitge9even . Meestal bijJ
Van Dishoeck sommi9en biJj Van
Kam en zoals Elsschot en Timmermans en de lets 1jon9ere auteurs Walschap, Roelants en De Pilleci1jn
bi1j NiJ'gh en Van Ditmar." Omdat
Manteau ruime aandacht had voor
Vlaamse auteurs werd het sterk
9roeiende bedriJjf vaak gezien als
de eerste echte Vlaamse uit9everiJ' .
Maar dat vindt de oprichtster overtrokken . "Er moeten toch al Vlaamse uit9everiJj en 9eweest ziJjn? Men
ki1'kt zich blind op mIjn literaire activiteiten ." Als er een verschit is aan to
wizen
met de andere Vlaamse uitJ
everi1jen,
dap is het dat Manteau ,
9
zoals ze zelf ze9t, alti1d 9etracht
heeft politieke en retigieuze neutraliteit na to streven . BiJj uitgeveriJjen
zoals Lannoo en Pelckmans werd
het fonds nog wet eens 9ekleurd
door flamin9antische overtui9in9en .
De kinderschoenen opt9roeid
Uit9everiJ Manteau stond nog maar
in de kinderschoenen toes eind
Jjaren dertig de dreigin9 vanuit
Duitsland steeds ernsti9er vormen
aannam . En de Duitse denkbeetden
vonden in Vlaanderen weerktank .
Ondanks de fascistische invtoeden
ze9t Manteau op een breed 9ebied
niet veel last to hebben gehad van
de veranderin9en in de politieke

ideeen . "Natuurli1jk waren er wet auteurs die sYmpathie voelden voor
het opkomende fascisme in de J'aren
derti9, maar die kwamen niet bijJ
miJ' . Er waren genoe9 Vlaams9ezinde katholieke uit9everi1jen . Wat
Lannoo bi1jvoorbeeld in de vooroorlo9se Jjaren en onder de bezettin g
heeft uitgegeven, dat is toch heel
wat anders! De auteurs die daar
werden uit9e9even konden niet
naar Nederland maar ze vonden
gretig aftrek in Vlaanderen in het
katholieke milieu ."
Het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog had niet alleen dogeliJjke gevolgen voor de politiek van
een uit9everi1', ook het productieprotes teed onder de bezettin9 .
Het economische leven was in die
dagen totaal ontredderd . Aan papier
rakes was een heksentoer, hetzelfde
gold voor lood . Daarnaast waren er
problemen met de elektriciteit er
was geen linnen voor banden, 9een
karton . Ook transport was een 9root
probleem omdat de bombardementen veel wegen onbe9aanbaar hadden 9emaakt. Uit9 everi
J Manteau
wist ondanks alles het hoofd boven
water to houden . In de J'aren '40-'45
verschenen meer dap 150 titels bij1
Manteau . "Ik heb veel geproduceerd ,
maar ik heb er in die periode ook hard
voor moeten werken . Te9enwoordi 9
is dat wet anders nu hoef 1je maar to
fluiten en Jje tekst staat op cd . Je
9aat naar een be-paalde firma en
de persen draaien . Het papier wordt
vandaa9 de dag misschien duurder ,
maar Jje kri19t alles wat 1je wilt ."
Maar de oorlog kende voor de
uitg everi1 ook ziJjn voordelen . De
technische kant van het uit9even
zor9de tiJjdens de oorlo9 voor problemen maar de interesse voor de
literaire wereld groeide Jjuist . "ledereen verveelde en er9erde zich .
Je kon niet meer naar de bioscoo p
of naar een toneelvoorstellin9, dus
stortte men zich op de literatuur. Je

kon om het even welke opla9e
drukken de meeste titels waren
toch onmiddelli1jk uitverkocht . De
trap van steep en wolken van Johan
Daisne bi1jvoorbeeld - toch geen
9emakkeli1jk boek - ging heel hard .
Ik mocht het meteen herdrukken ."
Lowie Paul Boon
Dat de interesse voor titeratuur
steeds groter werd- wit echter ook
niet ze99en dat elk boek van welke
auteur dap ook eenvoudi9 zou zi1jn
to stiJjten . "No9al anders 9in9 het
met De voorstad 9roeit van Louis
Paul Boon . Dat werk was to die p
miserabelistisch dat leidde de menses niet of van de bedrukte atmosfeer waarin men onder de bezettin 9
leefde . " Bovendien sloe9en de sociatistische denkbeetden van Boon
in het overwe9end kathotieke Vlaanderen niet bepaald aan . Uiteindeli1jk
zouden er vier titels van Boon bi'1
uitgeverij' Manteau verschiJjnen
maar hoe beroemd Boon ook is
9eworden het zi1jn niet meteen de
uit9aven waar de barones zelf het
meest trots op is . "Ik bteef ermee
zitten . Nederland was er trouwens
ook no9 niet rilp voor . Hoe Ian g
heeft het geduurd voordat De
kapellekensbaan nadat het geschreyen was in boekvorm verscheen?
De doorbraak van Boon kwam pas
met zi1'n roman over Pieter Daens .
Toen werd hiJj al9emeen aanvaard ."
In 1942 schreef uitgeverij' Manteau voor de eerste keer de Leo J .
Kri1'npriJ's uit een literaire priJ's voor
debutantes die onder andere ook
no9 aan Hu9o Claus zou worden
uit9ereikt. Deze priJjs werd in het
leven 9eroepen om preties dezelfde reden als waarom ze enkele
Jjaren eerder het tiJjdschrift Werk
lanceerde : zo kon Manteau Jj on9e .
tatentvotte schri1jvers laten kennismakes met haar uitgeveri1' . "Ik had
9ehoopt dat de Leo KriJnpriljs heel
wat manuscripten zou opleveren .
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Er zou een winnaar ziJ'n en met de
andere inzendin9en kon ik misschien miJjn fonds uitbreiden- maar er
zat niks 9oeds bi1j . Alleen het manuscript van De voorstad 9roeit van
Boon ." Het manuscript van De voorstadgroeit is Ie9endarisch : de roman
zou no9 niet of zi1n 9eweest toen
uit9everiJj Manteau de priJjs uitschreef . Jeanneke Boon de echt9enote van de auteur, zou het manuscript hebben uit9etYpt en om er een
eind aan to maken de Iaatste woorden 'en ach enzovoort enzovoort'
hebben toe9evoe9d . In deze vorm is
het biJj de jury en later in de boekhandels terecht9ekomen . In de viJjfkoppi9e jury zetelden onder anderen
Elsschot Roelants en Herreman .
Vooral Elsschot was diep onder de
indruk van het werk van de Aalsterse
auteur en zou hem ook tiJjdens zi1jn
verdere carriere bli1jven steunen .
Boon wordt over het al9emeen
9ezien als een van de belan9riJjkste
auteurs in het fonds van Manteau
maar de uit9eefster 9eeft zelf aan
dat deze waarderin9 wel ma9 worden 9erelativeerd,; Boon is een fenomeen in de Iiteratuur, maar heeft
misschien de of9elopen decennia to
veel aandacht 9ekre9en . "Boon is

A
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een 9root schri1jver en 1jarenlan 9
9in9en veel scripties in de Nederlandse letterkunde over een klein
aspect van ziJjn werk . Nu is er een
enorme oelevin9 in de belan9stellin9 voor Johan Daisne ook op de

universiteiten . Hi1j heeft altiJjd in de
schaduw van Boon 9estaan . " Maar
An9ele Manteau wi1jst er met klem
op dat ze met meer auteurs haar
fonds heeft 9emaakt . "Boon en
Daisne dat waren miJn 9eneratie9enoten maar een paar 1jaar later
waren er Hubert Lampo en Piet van
Aken . Ook heb ik al het werk van
Gerard Walschap en van Willem
Elsschot herdrukt ."
"Je moet ook niet ver9eten dat
Hu9o Claus bi1j mi1j debuteerde .
Maar De Metsiers, zi1jn eerste boek
was amper bi1j miJj verschenen of
Geert Lubberhuizen van de Bezi9e
Bi1j stond bi1j Claus op de stoep . Die
had er een news voor. En als een
auteur we9 wil moet Jj e hem laten
9aan . " Ook Jeroen Brouwers die
zi1jn literaire carriere bi1j Manteau
be9onnen is, stapte op een 9e9e yen moment over naar een Nederlandse uit9everi1j . Een keuze die
Manteau misschien niet toe1j uicht
maar wel be9riJpt .
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Nederlandse windmolens
Als uit9eefster had An9ele Manteau no9al to kampen met haar
concurrentie in Nederland . Zoals in
de be9inJjaren van Manteau al bleek
la9en er no9al wat kapers op de
kust als het om Vlaams schriJjftalent
9in9 . Deze gang van taken was

niet slechts een winstpunt voor de
Nederlanders; voor de auteurs zelf
zaten er ook voordelen aan een
overstap naar de noorderburen :
Nederland bond meer export en een
9roter publiek . "In de 1jaren na de
oorlo9 was de 9ulden een zwakke
count. Dat remde de export van
Vlaamse boeken in ho9e mate . Om
iets to importeren moest Nederland
met zi1jn zwakke count vreemde deviezen kopen en dat was voor hen
niet 9unsti9 . Aan export deden de
Nederlanders natuurlijk wel zo
kre9en zi1j weer vreemde valuta, die
meer waard waren ." De eni9e import die in Nederland min of meer
werd 9estimuleerd, waren wetenschappeliJjke uit9aven . De vaderlandse Jjeu9d moest toch op de
hoo9to bli1jven van de technolo9ische vooruit9an9 . Voor 9erenommeerde academische uit9aven kon
de Nederlandse re9erin9 wel geld
vriJjmaken, "maar voor de romannet1jes van Lowie uit Vlaanderen
niet ."
Vol9ens Manteau is er in het
importbeleid van uit9everi1'en en
boekhandels in Nederland de Iaatste
decennia weini9 veranderd . "Te9enwoordi9 wordt in Vlaanderen in de
boekhandels voor meer dan de
helft importboeken verkocht in
Nederland is dat misschien vi1f procent . Ik vol9 de vakbladen maar de
Vlaamse succesauteurs van dit moment- LanoYe en Brusselmans, tie 1'e
noon in de top teen van de bladen
in Nederland . Niet in HP/de Ti'd
l .
niet in Vri" Nederland. Ook niet in
de top tien van De BiJjenkorf of van
Vroom en Dreesmann!"

An9ele Manteau is ervan overtui9d
dat de situatie in de literaire wereld
in9riJpend zal veranderen met de
komst van de Euro . "Waarom zou
men dan no9 boeken uit Nederland
door een importeur in Vlaanderen
laten invoeren? Een boek zal in
Roosendaal tien Euro kosten en in
Antwerpen ook terwi1i er nu met
de 9ulden no9 wordt 9esJjoemeld ."
Wat dat betreft zou het de uitgeefster niet verbazen als binnenkort de
'Europese uit9everi1j' haar opwachtin9 maakt, hoewel de 9rote ver-

scheidenheid aan talen in Europa
een der9eli1k project natuurli1 j k niet
makkeli1jker maakt. "Daar hebben
de Amerikanen 9een last van : een
taal 230 mil1joen sprekers, en dan
kan men ook no9 eens veel exporteren in het En9else taal9ebied . Aan
export van het Vlaamse boek valt
niet to denken daar zitten ze zelfs
in Nederland niet op to wachten! "
Groot! Conservatief! Elsevier!
Het on9unsti9e literaire klimaat in
Vlaanderen was niet de voornaamste reden dat An9ele Manteau in
1970 haar ei9enhandi9 op9ebouwde uitgeveri1 j de rug toekeerde om
haar 9eluk to beproeven in Nederland . Manteau behoorde al sinds
1965 tot de Van Goor-9roep . In het
begin kon ze no9 zelfstandi9 werken maar de 9rote bazen bemoeiden zich steeds meer met haar
fonds. "Zi1 j riepen dat het rendement
omhoo9 moest en be9onnen mij1
onder druk to zetten om toch
als1jeblieft niet to veel poezie uit to
9even en eerder to kiezen voor boeken voor het 9rote publiek . Toen
ben ik we99e9aan . Ik voelde me
niet meer thuis bijj miJjn ei9en uit9everiJj ."
Zo kwam Manteau bijj de bekende uit9everi1 j Elsevier terecht . "Ik
dacht eerst : 9root! Conservatief!
MiJjn nieuwe werkplek had ook inderdaad alle 9ebreken, maar het

was een leuk team . Goede redacteurs en de top liet Jje als uit9ever
veel vri1jheid ." Eind 1jaren zeventi 9
bereikte An9ele Manteau de pensioen9erechti9de leeftijd ..1jd Er moest
voor haar functie een opvol9er komen . Ze had 9enoe9 van Nederland
en wilde naar Amerika om zich to
verdiepen in de En9elstali9a Iiteratuur. "We kre9en stapels brieven van
mensen die zich 9eroepen voelden
om miJn plaats in to nemen . Ik heb
het allemaal bestudeerd . Er zat niet
veel bi1j : ontevreden Jjournalisten
mensen die het in hetonderwi1s niet
meer za9en zitten omdat de 1jeu9d
niet 9emotiveerd is . . . Uiteindeli1'k
hebben we een erg christeli1jke Jjon9en aan9enomen die was verbonden aan de NCRV als hoofd van de
literaire en Jjeu9duitzendin9en . Wim
Hazeu . Ik 9of hem een stoomcursus
uit9everi1'Iboekhandel en hiJj is
be9onnen op 15 Jjanuari 1978 ."

De querulanten van de Iiteratuur
Manteau ma9 dan biJjna haar hele
leven een vooraanstaande positie
in het culturele circuit hebben in9enomen op het persoonli1jke vlak
heeft ze no9al wat to verduren 9ehad . Zo is haar relatie met Hazeu
ondertussen dani9 bekoeld . Re9elcoati9 laat hi1j zich in interviews
Iaatdunkend uit over de uit9eefster.
An9ele Manteau zou vriendscha p
niet kennen en ook zou ze altiJjd o p
Vlaanderen hebben neer9ekeken .
Daarom heeft ze vol9ens Hazeu
haar archief van de 1jaren bijj Elsevier
aan de KoninkliJjke Bibliotheek in
Den Haa9 geschonken inplaats van
aan het AMVC Archief en Museum
voor het Vlaamse Cultuurleven . De
barones zelf ziet het antlers . "Ik heb
mi1jn hele archief van de periode
1932-1970 aan het AMVC 9eschonken maar dat wordt heel slecht
onderhouden . Het staat er9ens in
een kelder en er is al veel uit 9estolen . Toen ik de rest van miJjn archief

Angele Manteau met A .L . Sotemann

wilde we99even ben ik op zoek
9egaan naar een alternatief . De
KoninkliJjke Bibliotheek in Den
Haa9 wilde het 9raa9 hebben en ik
ben ervan overtui9d dat ze er 9oed
voor zullen zor9en . "
Hazeu heeft naar ei9en ze99en
uit liefde voor Vlaanderen zi1jn
briefwisselin9 met Manteau wel
verkocht aan het AMVC . "Ik hoop
dat het duideliJjk is wat hiJ ' heeft
verkocht! Precies hetzelfde li9t al
bijj de KB dat wil ze99en enkele
mappen met de on9inelen van de
brieven van Hazeu aan mi1j en de
doorsla9 van miJjn antwoord aan
hem . Nu verkoopt hi1 j de on9inelen
van mi1jn brieven en de doorsla 9
van de ziJjne . Als Jje die twee mappen naast elkaar le9t, heb 1je dus
precies dezelfde inhoud . Misschien
heeft hi1 j ze eerst aan9eboden in
Den Haa9, maar zei men daar dat ze
het al hadden . Ja dan komt het in
Vlaanderen terecht . Terwi1jl ze steen
en been kla9en bij j het AMVC dat
ze 9een geld hebben laten ze zich
zo in de luren le99en! "
Ook met Jeroen Brouwers is de
vriendschap de of9elopen decennia
behoorli1k 9emati9d . "Brouwers
beweert dat ik helemaal niet 9eschikt zou zi1'n 9eweest als uit9ever .
Er staan no9 meer uitspraken van
hem in Een geschiedenis van een
karakter, een driedeli9 werk. Het is
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weini9 bekend maar hoe kan het
ook antlers het is in Vlaanderen
uit9e9even!" An9ele Manteau probeert het 9eschil met Brouwers
niet to persoonliJjk op to nemen .
"Met wie heeft Jeroen 9een ruzie
9emaakt? HiJj heeft van 1962 tot
1970 bi1' Manteau 9ewerkt . Toen ik
we99in9, kwam Julien Weverber9h onmiddelliJj k in miJn plaats
maar hiJj wist niets van het yak af.
Jeroen wel . Weverber9h heeft hem
toen tern99ehaald en ze werden
dikke vrienden maar ook ziJ' zi1jn
elkaar re9elmati9 in de haren 9evlo9en!" De barones is ervan overtui9d
dat het doen van opmerkeli1jke
uitspraken echt biJj het literaire
wereld1j e hoort . Je kunt 1je daarom
afvra9en in hoeverre die vetes en
polemieken werkeli1k 9emeend
zi1jn . In de Nederlandse Iiteratuur
zi1jn er veel auerulanten . Denk aan
de ti1jd van Boutens Kloos Van
DeYssel of aan WE. Hermans met
Onder Professoren . Claus heeft
ooit over miJ 9eze9d : 'Waar An9ele
Manteau passeert daar 9roeit het
9 ras niet meer.' Wat maakt het uit?
Hazeu Brouwers en Claus staan in
een Ian9e traditie . Je kunt zulke
uitspraken dus maar beter als literair verantwoord beschouwen en
er niet to Ian9 van wakker li99en ."
Manteau weet enerzi1jds haar
zakeli1'ke problemen to relativeren
anderzi1jds kan ze niet ontkennen
dat alle to9ensla9en haar op het
persoonli1jke vlak wel de9eli1j k
hebben 9eraakt . Toen haar auteurs
een voor een overliepen naar de
noorderburen voelde ze zich aan
de kant 9ezet maar ze gin9 fier
door. "Ik heb aan mi1jn uit9everscarriere ook wel veel vrienden over9ehouden zoals Louis Paul Boon ,
Herman Teirlinck . . . Maar die ziJ'n
allemaal flood . " Hoewel de ne9enti9Jari9e bekend staat als een harde
dame worden haar o9en vochti 9
als ze hieraan denkt. Nu als ze
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tern9ki1jkt op haar leven en de 9edrevenheid waarmee ze alles aanpakte r vraa9t ze zich sours of wat
het Jj arenlan9a werken haar heeft
opgeleverd . 'Ten besefte ik het
niet maar ik heb het gevoel dat mi1jn
leven een beetJje is zoals dat van
Don Quichot die te9en windmolens
vocht . . ."

Geert Buelens, Van Ostaijen tot
heden : Zi1'n invloed op de Vlaamse
poezie . Uit9everi1' Vantilt NiJ'me9en
2001 . 1 302 blz . Van het boek verscheen onlan9s een tweede druk
als 9oedkopere paperback) . PriJjs
fl . 125 00 . ISBN 907569735x

Buelens' Poezie9eschiedenis :
uitda9ende tocht tern9 naar
teksten
Toen eind 1jaren tachti9 Ton Anbeeks
Iiteratuur9eschiedenis verscheen ,
was er enerziJ'ds bewonderin9 voor
het felt dat een individuele auteur
deze klus no9 had aan9edurfd .
AnderziJjds werd tussen andere
kritiekpunten, duideli1'k dat we in
een periode 9ekomen leken waarin
de Geschiedenis so wie so tot een
einde 9ekomen was, en de literatuurgeschiedenis evenmin no9 to
schriJjven was . Eenmansondernemin9en, zoals eerder de klassieke
van de fameuze Knuvelder in Nederland of Lissens in Vlaanderen
waren niet meer van deze ti1jd en
9edoemd to mislukken . Ook al omdat ze vaak evident vanuit een vastomschreven levensbeschouwin9 9e schreven waren en de Iiteratuur9eschiedschriJjver er een ideolo9ische minder of meer hidden - agenda o p
nahield . Als om het einde van dit
tiJdperk van de traditionele ideolo9ieen binnen de letteren to beze9elen verscheen in 1993 Nederlandse
Iiteratuur: een geschiedenis een bewust 9efra9menteerd literatuuroverzicht met een veelze99end lidwoord
in de ondertitel dat bestond uit
talloze kleine essays geschreven
door evenzovele deelspecialisten uit
Noord en Zuid .
luist nu we dus op allerlei 9ronden kunnen aannemen dat de literair-historische eenmanszaak met
de kruidenier op de hoek verdwenen is Ii9t er het stoepto9elzware
Van Ostaijen
tot heden van de AntI

werpse wetenschapper, poeziecriticus en essayist Geert Buelens . Een
boek dat er alle schi1jn van heeft toch
een inte9raal overzicht to zi1jn van
de twinti9ste-eeuwse Vlaamse poezie . De uit9ever kondi9de het in ziJjn
aanbiedin9sfolder bovendien aan
als het soon studie "waarvoor ooit
de term standaardwerk is bedacht" .
Is dit dan inderdaad een ouderwets
totaaloverzicht van de moderne
Vlaamse poezie? 0p het eerste 9ezicht niet. Buelens schreef strikt
9 enomen een studie die zoals de
prachti9 9evonden zeer trefzekere
titel al aan9eeft, de invloed onderzoekt van Paul van Ostaijen en zi1jn
werk op de Vlaamse poezie vanaf
zi1jn ti1d9enoten tot aan nu . Buelens'
uit9an9spunt is even welomschreyen als concreet : "De ei9en9ereide
individualist Van Ostaijen zou . .]
tot het einde van de eeuw als gobetween fun9eren in de ontwikkeling van dichters en hun oeuvre, en
zo van vriJjwel de 9ehele Vlaamse
poezie ." Een keuri9 in9eperkte onderzoeksvraa9 . dus, met een duideli1jk handvat zo op het oo9 .
Maar Buelens wiJ'st er al vriJ'wel
vooraan in zi1jn boek op dat zi1jn
onderzoek al snel verder reikte dan
een 'simpele' invloedenstudie .
Door Van Ostaijen als leidraad to
nemen bleek hiJj alsno9 bet hele
terrein to kunnen cq . moeten analYseren . Hi)j laat - vri1jwel overal overtui9end - zien dat Van Ostai1jens
persoon en/of literaire producten
werkeliJjk in de complete moderne
Vlaamse poezie opduiken . Daarmee
kree9 de studie als vanzelf toch een
totaalpretentie . Of, om Buelens zelf
maar to laten samenvatten wat ik
hier anders had moeten doen :
"Van Ostaijen tot heden wordt
naast een invloedenstudie ook een
soon History of Flemish Poetry in 8
112 Chapters : het verhaal neemt
een aanloop via Gezelle en Van de
Woesti jne
vertelt over de door1

braak van de moderne poezie na
de Eerste Wereldoorlo9, loopt van
de posities van Victor Brundair en
Gaston Burssens en de relatieve
restauratie in de 1jaren derti9, via de
van existentiele piljn doortrokken
toeei9enin9 van Van Ostaijen door
Maurice Gilliams, de kritische herontdekking van Van Ostaijen door
de Vlaamse ViJjfti9ers, de Stren9e
Oermodernist Van Ostaijen bij1
WillY Ro99eman en de verVormde
Van Ostaijen biJ' Hedwi9 5peliers ,
de nieuw-realist Van Ostaijen bijJ
Roland looris en Luk Wenseleers
de Impuls-Van Ostai1jen de dandyVan Ostaijen biJ' de Pink Poets naar
de post-moderne Van Ostaijen en
de performer-Van Ostaijen bi1j Tom
LanoYe . Van Ostaijen toont zich zo
in onze recente poezie9eschiedenis
a man for all seasons ." En dan ver9eet Buelens no9 to vertellen dat
het verhaal van Van Ostaijen tot
heden in onze eeuw eindi9t met
de - toen hi1j ziJjn boek schreef no g
aangekondi9de - bundel Santander:
ontboezemin9en in het vossenvel
van Peter Holvoet-Hanssen die dit
voor1j aar bi1j Prometheus uitkwam .
Een actuelere poezie9eschiedenis
is denkeliJjk niet eerder verschenen .
De pretentie van een 'ob1jectieve'
waardenvriJje Iiteratuur9eschiedenis
wordt dus nauweliJjks no9 als reele
optie 9ezien, en een expliciet ideoto9isch verankerde 9eschiedschriJjvin9 wordt, anders dan in de edectische vorm van Nederlandse Iiteratuur, een 9eschiedenis zeker in
brede krin9 niet als representatief
beschouwd . Dit probleem heeft
Buelens - al dan niet bewust - o p
een mooie manier op9elost met
het aanhouden van Van Ostaijen
als steeds tern9kerende maatstaf :
het biedt enerzi1jds het broodnodi9e
houvast in zi1jn betoo9 dat anderziJjds over alle poetische genres,
stromin9en en eenlin9en van de
of9elopen eeuw heen uitwaaiert .
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Van Ostail en tot heden onderscheidt
zich niet alleen van andere literatuur9eschiedenissen door zi1jn expliciet 9ekozen rode draad . Buelens'
benaderin9 is op no9 een andere
manier bi1jzonder : hi1j voert ziJjn
bewiJjsvoerin9 voor het alom rondwaren van Van OstaiJ'ens 9eest
9rotendeels aan de hand van de
teksten van de poezie zelf, aan de
teksten dus van werkeliJjk talloze
9edichten van evenzovele dichters .
Dat klinkt misschien no9al voor de
hand li99end, maar is in het Iicht
van bepaalde tendensen in de literatuur9eschiedschriJving toch nieuw .
Denk alleen maar aan een boek als
Twee eeuwen literatuur9eschiedenis : dat stelt stromin9en en opvattin9en centraal en daarin komt
dan ook nauweli1jks een 9edicht of
primair prozafra9ment voor. Buelens
wi1jkt welbewust en expliciet of van
de tendens om versexterne poetitale teksten to bestuderen als bron :
"Het poeticaonderzoek in ons taal9ebied beperkt zich meestal zie :
Overstee9 ens Vorm of ventr de studies van Sotemann en Van den
Akker en Dorlein
1 .; substantiele delen
van Jos Joostens boek over Tijd
J en
Mens Lut Missive over het Vlaamse Interbellumproza en Ruth BeiJjert
over het Gezellebeeld in de Nederlandse kritiek tot expliciete of versexterne teksten ; ze bespreken pro9rammatische en poeticale teksten
en hoe die op elkaar rea9eren . Die
aanpak is 'wetenschappeli1jk verantwoord' : poeticale uitspraken kun Jj e
as such identificeren en dus vergeliken
. Je drei9t echter wel een virtu1
ele poezie9eschiedenis to schriJjven :
een verhaal dat controleerbaar is
op theoretisch niveau maar dat niet
noodzakeliJjk iets to maken heeft
met de prakti1 j k van het poezieschri1jven . Het verhaal over hoe de
poezie zou zi1'n 9eweest indien elke
auteur zich aan ziJjn ei9en poetica
zou hebben 9ehouden ."
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Dat Iaatste is natuurliJjk een sterk
punt . Waar het 9eaccepteerd is dat
we niet kiJjken naar de auteur maar
primair naar zi1jn werk r en wel o p
9rond van het 9e9even dat we over

de intentie waarmee een werk tot
stand komt niet antlers kunnen
dan 9issen . IiJ'kt het voor de hand to
li99en de 9eschreven neersla9 van
die auteursintentie ook met wantrouwen to9emoet to treden . Te9eli1k 9eeft Buelens 9eloofwaardi9e
redenen waarom er, behalve de
9eschreven expliciete neersla9 van
poezieopvattin9en ook no9 eens
tal van andere aspecten meespelen bi1' literaire standpuntbepalin9en . Als voorbeeld kun J'e daarbi'1
ki1'ken naar de verhoudin9 die Van
OstaiJjen had to9enover ziJjn reactionaire to9envoeter Urbain van de
Voorde . Hierbi1' spelen allerlei imponderablilia r meent Buelens : "er
ziJjn nameli1jk no9 een hele reeks
andere r al dan niet meetbare
elementen die hier een rol kunnen
spelen . Sociale conventie en 9roepsdruk r bi 1jvoorbeeld . De heren stonden intussen immers al ruim viJjftien
Jjaar to9enover elkaar. Hoe zouden
ze elkaar nu plots in de amen
kunnen vallen . Of smack : de 'J'uiste'
principes konden uiteraard no g
alti1jd 'verkeerd' 9erealiseerd worden .
En waarschiJjnli1jk vonden ze ook van
elkaar dat ze het talent ontbeerden
om vanuit die eventuele `9oede'
poetica ook no9 9eslaa9de 9edichten to schriJjven . Ze waren met
andere woorden niet blind voor
elkaars blinde vlekken maar wel
voor die van henzelf ."
Toch is het de vraa9 of Buelens'
alternatief inderdaad methodologisch het wondermiddel is dat hij1
hier ze9t to hebben 9evonden . Om
maar dichtbi1j huffs to bliJj ven : inderdaad baseerde ik me in Felt en tussenkomst 1996 het door Buelens
9enoemde boek over het Vlaamse
avant9 ardetiJjdschrift Tjd en Mens

met name bi1j de schets van de
aanloopperiode naar de naoorlo9se poezievernieuwing, voornameli1jk op versexterne manifesten en
9etui9enissen . Dat leidde tot de
condusie dat de J'aren derti9 r met
tiJjdschriften als Vormen en De
TUdstroom
1
- biJjna 9eheel in het teken
stonden van restauratief poetisch
denken onder de noemer neodassicisme . Dat op zich was ook 9een

erg opzienbarende vondst van mi 1 .
ziJj het dat die neoclassistische
opvattin9en - en dat was wel relevant voor mi1jn boek - veel duideli1'k
maakten over een aantal tYpische
kenmerken van de naoorlo9se
Vlaamse avant9arde . Buelens corri9eert enkele bevindin9en in miJjn
boek omtrent die periode met deop zich 9eheel J'uiste - opmerkin 9
dat ik me tot bronnen als manifesten en beginselverklarin9en beperkte en 9een gedichten of essays
van betrokken personen bestudeerde . "flier word 1je" r zo condudeert
Buelens "als onderzoeker eens to
meer 9econfronteerd met de wolfiJjzers en schiet9eweren van het
p oetica-onderzoek. Manifesten beginselverklarin9en en kritieken kunnen 1je wel inzicht bieden in de
intenties van de auteurs of ze die
ook waarmaken is een heel andere
zaak ." En dat liJ'kt natuurliJ'k waar .
Zi1j het dat 1je hier wel een onderscheid moet maken tussen de impliciete intentie in poezie en poeticale
teksten versus de expliciet uit9esproken uit9an9spunten in teksten
met evident manifest-achti9e pretenties. Buelens' andere corpus van
onderzochte teksten maakt echter
niet onwaar - laat stann on9eschreven - wat in de door miJ 9e bruikte teksten staat .
Het 9rote probleem liJjkt me dat
Buelens r met zi1jn strikte tern9naar-de-tekst r uiteindeliJjk over de
Jaren derti9 welbeschouwd tot
weini9 andere condusies komt dan

alle onderzoekers voor hem - kort
samen9evat : "Bi1j elks stap die
iemand in de Jjaren derti9 vooruit
durfde to zetten stonden er meestal een stet dichters klaar our er
meteen twee tern9 to zetten" . Wat
dat aan9aat levert de nieuwe aanpak dus niet echt nieuwe resultaten
op en bli1jven opzienbarende correcties van het bestaande beeld uit .
Het nieuwe en verrassende biedt
Buelens' benaderin9 vol9ens miJj o p
heel andere wi1jze . Ten eerste le9t
zi1jn studie een opmerkeli1 j ke, vooralsno9 tameliJj k verhulde constants
bloot in de hele twinti9ste-eeuwse
Vlaamse poezie : nameliJjk de permanente dYnamiek binnen het discours
tussen esthetiek en ethiek die in
alle 9canalYseerde decennia aanwezi9 bli1jkt. Veel meer dan biJj voorbeeld
in Nederland bliJjken in de Vlaamse
poezie steeds opnieuw en vooral
met 9rote hardnekki9held vraa9stukken rond en9a9ement, politieke
of filosofische stellin9name en de
p laats van de dichter in de maatschappilj een rot to hebben 9espeeld
in het literaire debat . Vertaald naar
Van Ostaijen betekent dat voor betrokken dichters meestat een beroe p
op de vroe9e humanitaire of late
or9anisch expressionistische poezie
van de Antwerpenaar. De waarnemin9 van de constants spanning tussen de polen autonomic en engagement li1jkt me een van de wetlicht
onbedoelde maar belan9wekkende
deelcondusies die de nauw9ezette
analyses van Buelens opleveren .
De 9rootste verdienste van Buelens' tekst9erichte aanpak zit hem
echter in de 9epresenteerde en 9rondi9 9canalYseerde teksten . Natuurti1jk heeft hiJ j niet helemaal on9eli1jk
met zi1jn wantrouwen te9en de
"indirecte literatuur9eschiedschri1jvin9 " op basis van externs poeticale
9eschriften . Met name drei9t 9emakzucht voor de literatuurhistoricus: nadrukkeliJjke dichterli1jke zelf-

explicaties en de exponentiele 9roei
van allerlei andere secundaire beschouwin9en teksten maken het
voor hem niet alleen 9emakkeli1jk
maar zelfs uit9esproken verleideli1jk
our zi1jn verhaal 9eheel uit de
tweede hand to vertellen . Buelens'
radicals ad fontes-aanpak resulteert
erin dat de lezer - vaak voor het
eerst - tat van oorspronkeli1jke 9edichten uit sours obscure bundels
onder o9en kriJ9t . Dat aan9evuld
met het felt dat Buelens een zeer
be9enadi9d stitist en een fenomenaal 9oede poezielezer is, maakt
de lectuur van Van Ostaijen
tot
J
heden tot een ronduit uitda9ends
betevenis . Buelens heeft naast Van
OstaiJjen, duideliJjk ziJn persoonli1jke
voorkeuren zi1'n beschouwin9en
over Victor Brunclair hebben bi1jna
het karakter van een rehabititatie
en afkeren Seu hor bi j voorbeeld
liJjkt me duideti1jk een bete noir die
hi1j nadrukketiJjk ventiteert . Ook wat
dat aan9aat onderscheidt hi1 ' zich
van de pseudo-ob1jectieve alwetendheld van de ktassieke literatuurhistoricus . Juist de oude verideolo9 iseerde literatuur9eschiedenissen
waren doordrenkt van een ob1jectiviteitspretentie . In Buelens' boek
is de onderzoeker zodani9 aanwezi 9
dat 1je Jje van de subJjectiviteit - die
in felts elks literatuurbeschouwin 9
onvermi1jdeli1jk kteurt - permanent
bewust bent . Dat maakt de studie
p aradoxaal 9enoe9, des to ob1jectiever.
Hoewel sours het selectiecriterium waarom Van OstaiJjens invloed
onderzocht bi1j deze dichter) eni9ermate vaa9 of witlekeuri9 li1jkt, bevat
Van Ostaijen tot heden tat van
schitterende beschouwin9en over
individuele dichters . Waar de 9ebruikeliJjke literatuur9eschiedenis veelal
volstaat met een aantal al9emene
dichemati9 neer9eschreven tYperin9en kun 1je Buelens' boek in felts
beter zien ats een 9eschakelde ver-

zamelin9 diep9ravende wel9eformuteerde essays over de Vlaamse
dichters die er echt toe doen . Hi1j is
bepaald niet 9ieri9 9eweest in deze
overvolle studie : alleen al het hoofdstuk over Gilliams en Van Ostaijen
heeft qua omvan9 en diepto de potentie van een re9uliere zelfstandi9e boekpublicatie . Buelens haalt
verder totaal ver9eten dichters naar
boven zoals Kurt Kohler, herwaardeert de poezie van Paul Verbru99en en schreef en passant het bests
wat toch no9 toe verscheen over
de Tijd en Mens-dichters RemY C .
van de Kerckhove en Albert Bontridder. Het is natuurliJj k uit9estoten
dat een boek van 1302 pa9ina's
een prachti9 aantal voor een
Vlaamse poezie9eschiedenis 9een
feitetitjke fouten of ver9issin9en bevat . Om er maar eent1je to boekstaven : Buelens' aandacht voor
Christine D'Haen vol9ens velen de
belan9wekkendste Vlaamse dichteres van dit moment . Hi1' noteert :
"Haar eerste ti1jdschriftpubticaties
in Dietsche Warande en Be/fort en
het N
9in9en niet onop9emerkt
voorbiJj en haar debuut Gedichten
1951 ; overi9ens niet in de handel
9ebracht werd her en der bepaatd
lovend ontvan9en ." Een zin die meteen twee bedenkin9en oproept .
Allereerst : D'Haen debuteerde met
de - wet de9eli1jk verschenen althans door miJj in biJj Meulenhoff
9epubliceerde boekvorm biJj sen antiquariaat 9ekochte en als zodani 9
in mitjn boekenkast staande - bundel Gedichten bevattende werk uit
de periode 1946-1958 . De bundel
die Buelens noemt zal daar on9etwi1jfeld op een of andere manier
aan ten 9rondsla9 hebben 9ele9en .
Maar hoe zat dat dan preties? Ten
tweede 9aat D'Haens 'allereerste
ti1jdschriftpublicatie' J'uist veelal wet
onop9emerkt' voorbi1j : die was nameli1k, voor door Buelens 9enoemde in DWB en NVT in 1947 in het
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politiek alleszins suspecte collabora.
teurs-ti1'dschrift Golfs/a9
Dit snort kleine kanttekenin9en
zijn er allicht meer to maken bi1j een
boek van deze omvan9 . Het zijn
echter details die 1je iemand die zo'n
alomvattend werk ter hand neemt
9raa9 ver9eeft. Alle aandacht wordt
toch 9etrokken door Buelens' uitdagende statements zijn fi1jnzinni9e analyses en de 9rote liefde voor
de poezie die overal uit Van Ostaijen
J
tot heden spreekt en die het boek
tot een welhaast ideate essaYistische
studie maken .
Tot slot leent Buelens' boek zo
stelde ik intussen vast zich wat
betreft Nederlandse poezieliefhebbers ook nog eens uitstekend voor
een boeiend 9ezelschapsspel voor
Jjon9 en oud . Nameli1jk : een avondJje
filosoferen over de vraa9 of er een
Noord-Nederlandse dichter bestaat
- en zo Jja : welke? - die centraal zou
kunnen staan in een snort9eli1j ke
studie naar de moderne bovenmoerdi1jkse poezie . De meeste mensen
schiet al snel een aantal meer of
minder voor de hand li99ende
namen to binnen Gorter! Kloos!
Achterber9! Kouwenaar! Lucebert!
FavereY ! HeYtze!
maar welbeschouwd bli1jkt het toch niet zo'n
makkelifjke vraa9 . Geen van de serieuze kandidaten liJjkt in zijn eent1je
zo zwaar als Paul van Ostai1jen in
Vlaanderen, in Nederland zijn stempel op 9eneratie na 9eneratie to
hebben 9edrukt - ofwel als afzetpunt ofwel als identificatieplek . Mi1jn
persoonli1'ke optie zou overi9ens r
als ik per se moest kiezen, Willem
Kloos zi1jn : liens invloed kun 1'e, denk
ik r geloofwaardig aantonen tot en
met ViJjfti9r en ook to9enwoordi 9
liken
weer sporen van zijn Poezie ,
1
opvattin9en en dichtersima9e in de
letteren rond to waren . Maar mi'1
dunkt dat 1je uiteindeli1jk ook met
hem in onoplosbare problemen
komtr nameliJjk wanneer Jj e aanbe-
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land biJj de Zesti9ers. Zelfs Kloos'
afwezi9held Ii1jkt me biJj hen 9een
thema . De Hollandse vacature is, met
andere woorden no9 alti1jd vrij1
Jos Joosten

Mary Kooy, Tanja Janssen, Ken
Watson (eds .), Fiction, Literature
and Media . Amsterdam (AUP)
1999 . 95 blz . prijs fl . 52, 50
ISBN 905356392X

Postmodern Iiteratuuronderwi1's
Gesprekken over het literatuuronderwi1s 9aan momenteel vooral
over or9anisatorische of didactische
kwesties wat on9etwiJjfeld het 9evol9 is van de in9riJ'pende vernieuwin9 van ons voort9ezet onderwiJjs .
Voor buitenstaanders is de invoerin9 van het studiehuis het meest
opvallende kenmerk : de leraar Nederlands zal meer be9eleider zijn
en minder docent . Voor in9ewi1'den
is het verminderde urenaantal voor
lessen in literatuur het meest piJjnlike
9evolg van de vernieuwin9s1
operatie . Als 9evol9 van deze no9al
eenziJjdi9e discussie li1jkt een argument voor vernieuwin9 als het zich
orienteren op de multiculturele
en multimediale samenlevin9 no g
slechts een cliche in het voorlichtersproza dat hedendaa9se vernieuwingen be9eleidt en le9itimeert . Door
die retoriek zou Jje bi1jna ver9eten
dat er wet de9eli1jk redenen zijn voor
een meer inhoudeliJjke bezinnin 9
de huidi9e samenlevin9 wordt immers in ho9e mate beheerst door

moderne multimedia, onze cultuur
is inderdaad haar uniforme karakter
kwi1t 9eraakt . Het is dus zinvol om 1je
of to vra9en hoe literaire opvoedin 9
er uit kan zien in deze sterk veranderde sociaal-culturele situatie . Ofwel : het literatuuronderwi1js kan ook
vanuit een peda9o9ische invalshoek ter discussie komen to staan .
Zulks 9eschiedt in Fiction, Literature
and Media . Dit boek het eerste in
de nieuwe reeks Studies on Language and Literature - /nternational Perspectives on Mother Tongue
Education bundelt de biJjdra9en aan
een conferentie van de International

Association for the Improvement of
Mother Tongue Education . De redactie wil opvoeders uitda9en tot
een herbezinnin9 op hun onderwi1jseraktilk, vooral door ze eraan to herinneren dat Jje literatuur to midden
van een scala aan andere culturele
teksten kunt bezien . On9etwiJjfeld
denken de auteurs die alien op eni9erlei wiJjze betrokken ziJjn bi1j het
opleiden van leraren- vooral aan de
didactische mo9eli1jkheden . Ik zal me
nauweli1jks met didactische kwesties bezi9houden maar richt me o p
het peda9o9ische perspectief dat ik
in alle bi1jdra9en herken . Dit perspectief komt voort uit Iiteratuurwetenschappeli1j ke denkbeelden over
reader-response lezen als betekenisconstructie en intertekstualiteit .
Het belicht als het ware de contouren
van literatuuronderwi1js in de postmoderne samenlevin9, maar zor9t
tevens voor een andere blik op onderwerpen die niet alleen voor de
onderwiJspraktiJjk interessant zi1 j n .
Allereerst stet ik vast dat de literatuurdocent die kennisneemt van
deze publicatie zal 9aan beseffen
dat hiJj in het onderwiJjs biJjdraa9t
aan de literaire opvoedin9 van zi1jn
leerlin9en en dat de literaire canon
daar niet meer vanzelfsprekend deel
van uitmaakt .
In de Iiteratuurdidactiek is al eerder bepleft aansluitin9 to zoeken bij 1
het reader-response criticism . De ti1jd
van het zoeken naar de door de
leraar 9esanctioneerde want eni9e
en 1juiste, interpretatie van 9ecanoniseerde literatuur leek immers voorbij1
toen de tekst9erichte interpretatie
onder methodolo9isch vuur had
9ele9en . In de eerste didactische uitwerkin9en van de meer lezers9erichte literatuurbenaderin9 was
vooral de tekstkeuze van belan 9 .
het kiezen van teksten met een voor
de leerlin9en interessant 9eachte
thematiek . Daarnaast 9in9 men rekenin9 houden met wat leerlin9en

van die teksten of thema`s vonden .
In Fiction Literature and Media 9aat
het serieus nemen van de leerlin9lezer verder. Er Ii1jkt een consensus to
ziJjn onder de schri1vers van het boek
dat literatuuronderwi1j s alleen kans
van sla9en heeft als in de les duideIiJjk wordt dat literatuur 9een Fremdkorper is, iets dat de docent Jje met
de paplepel in9eeft en dat smaakt
naar een cultuur waar 1je als leerlin 9
part noch deel aan hebt . Deze 9emeenschappeliJjke overwe9in9 Ii9t
biJjvoorbeeld ten 9rondsla9 aan de
bi1'dra9en van Ken Watson over
prentenboeken van Metka Kordi9el
over sprookJjes en van Andrew GoodwYn over filmadaptaties van literaire
teksten . ZiJj laten met voorbeelden
uit Iiteratuurlessen zien dat en hoe
leerlin9en kunnen ontdekken dat
het our9aan met literatuur plezieri 9
en waardevol is en dat literatuur o p
school niet een ander snort voor
slechts weini9en be9aanbaar, tekstencircuit hoeft to ziJjn . De voorbeelden maken tevens aannemeli1jk
dat leerlin9en weten wat sprook1jes
ziJjn en dat ze oo9 hebben voor
onder meer spannin9sopbouw en
verhaalstructurerin9 . Met dat laatste
wordt niet 9edoeld op het instrumentarium van de structuuranaYse op vertelperspectief of motievenstructuur. Het 9aat our meer elementaire literaire kennis . Middelbare
scholieren kunnen bi1jvoorbeeld
moeiteloos kenmerken opnoemen
van sprookJjes : het type personages
dat 1je erin aantreft de specifieke
p lotstructuur inclusief de drievoudi9e herhalin9 van cruciale 9ebeurtenissen de situerin9 van dit type
verhaal in ruimte en tild . d e 9estandaardiseerde begin- en eindformules etcetera . Door prentenboeken
aan middelbare scholieren voor to
le99en kun Jje ze snel er is weini 9
tekst) bewust maken van de wi1jze
waarop ze zelf met verhalen om9aan : lezen is betekenisconstructie

het lezen van verhalen bliJjkt bere9eld door verwachtin9en die o p
vooraf9aanee ei9en ervarin9en met
felt en fictie berusten .
Waren vroe9ere didactische uitwerkingen van de lezers9erichte benaderin9 zoals 9eze9d vooral t hematisch-inhoudeli1k. n u kri19en de
literaire vorm9evin9 en het daarmee
verbonden verwachtin9spatroon
exgliciet aandacht . Als in deze bundel Mary KooY bi1jvoorbeeld schri1jft
over het laten lezen van young
adult novels en bli1jkbaar inhoudeliJ'k aansluitin9 zoekt bi1' de belevin9swereld van de leerlin9en .
9aat het uiteindeli1'k our de specifieke werkin9 van fictie . TiJj dens hun
lectuur schri1jven de leerlin9-lezers
in een Io9boek en zo ontdekken ze
dat wat fictief is toch en sours zeer
intensief, op hun ei9en situatie betrekking heeft . Uit dit voorbeeld
kan ook bli1jken dat de peda9o9ische
invalshoek van de conferentiedeel-

nemers tevens zor9de voor een relativerin9 van traditionele opvattin9en over het our9aan met en de
werkin9 van literatuur. Het literatuurbe9rip is op9erekt de normatieve waarde ervan sterk 9ereduceerd .
Het bewerken van literaire teksten in andere media is een ander
tern9kerend onderwerp in Fiction
Literature and Media . Ook hier zi1jn
interessante verschuivin9en to zien .
Als de 9ecanoniseerde literatuur
heili9 wordt verklaard en overdracht
van het culturele erf9oed de belan9riljkste doelstellin9 van de literatuurles is moet 1je elke bewerkin 9
van een roman van Jane Austen wel
een verarmin9 vinden . Waar bewerkin9en van andere culturele teksten de scherin9 en insla9 liken
1
van
onze hedendaa9se cultuur, moet de
literaire opvoeder evenwel voorzichti9 zi1jn met het uitspreken van
culturele doodvonnissen . De door
de leraar veroordeelde verfilmin 9
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kan immers een belan9riJjke 'literaire' ervarin9 zi1'n 9eweest voor ziJ'n
leerlin9en . Daarom is er veel voor to
ze99en adap tatie a!s verschi jnsel to
behandelen in de Iiteratuurles lets
wat Andrew GoodwYn bepleft . Het
9aat dan niet meer om het culturele
waardeoordeel als zodani9, maar
om de wi1jze waarop adaptaties
plaatsvinden r om de omstandi9heden waarin dat 9ebeurt, etcetera .
Een 21 e-eeuwse leerlin9 kan Ian9s
deze we9 mo9eli1jk meer be9riP en
waarderin9 kri19en voor die oorsPronkeli1jk als vreemd ervaren
ne9entiende-eeuwse romanwereld .
Er is no9 een reden om rekenin 9
to houden met het totale cultuuraanbod . In Gent werkten Ronald
Soetaert en Andre Mottart aan een
project om leerlin9en via Internet
met klassiekers uit de wereldliteratuur to kunnen laten werken .
Bi1 ' een proefles ter voorbereidin 9
van het multimediale project werd
in een 9esprek met leerlin9en duideli1jk wat ziJj weten van Don
4 uichot "dat is toch die ridder die
te9en windmolens vocht?" en hoe
ze aan die kennis kwamen "Asterix
ontmoet Don Quichot" . Dat wiJ'st
allereerst op 9edeelde culturele
kennis al is die flinterdun wanneer
we uitsluitend meten met traditionele maatstaven . Maar er is no9 een
tweede condusie to trekken . De vaste waarde oorspronkeliJ'kheid bli1jkt
een vlottende betekenis to hebben .
Voor de leerlin9lezer is ziJjn 'oorsPronkeliJj ke tekst' immers niet per
definitie de historisch 9ecanoniseerde tekst waar de literair 9eschoolde
aan denkt . Het zal eerder een van
de mufti-mediate adaptaties van
dat unieke kunstwerk zi1jn . Ook bijJ
dit onderwerp zor9t het Peda9oische ers ectief o literatuur derhalve voor een relativerin9 van traditionele opvattin9en die ten 9rondsla9 li99en aan het denken over literatuuronderwiJjs en literatuurstudie .
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Ten slotte is opmerkeliJjk dat on9eveer alle bi1jdra9en aan de conferentie veel ruimte besteden aan het
verschi1jnsel intertekstualiteit . De
Amsterdamse lerarenopleiders Tan1ja
Janssen Brechtine Detmar en Joost
Ides, die een project voor 9rensoverschri1jdend literatuuronderwi1js nauwkeuri9 beschri1jven en overtui9end
motiveren . 9ebruiken het 9e9even
dat literaire teksten verband houden
met elkaar, zelfs als argument in
hun pleidooi voor meer samenwerkin9 tussen docenten Nederlands en
die van de moderne vreemde talen .
In het voorbiJ9aan moet worden 9eze9d dat het een verademin9 is dat
zi1r met onderbouwin9, werkeli1jk
substantiele motieven aanvoeren
voor samenwerkin9 tussen de verschillende literatuurdocenten op een
school, waar men zich meestal
beperkt tot het economische motief
van de efficientie .
In het 9eheel van de bundel
betekent intertekstualiteit misschien
vooral : cultureel netwerk . Want het
verschiJjnsel openbaart zich uiteraard bi1j adaptaties er is onmiskenbaar een verband tussen boek en
verfilmin9 . Maar ook als Je prentenboeken of sp rookes
J in de Iiteratuurles bren9t, leg 1e een netwerk van
teksten bloot . Vooral door de literaire vorm9evin9 en de 9ekende
in9redienten zie de voorkennis
over sProokJjes die eerder ter sprake
kwam r is elke tekst verbonden met
snort9eliJ'ke teksten uit hetzelfde
genre . En in prentenboeken worden
allerlei 'coderin9en' uit de kunst9eschiedenis sti1jlen en iconolo9ie of
de filmtechniek (montage) toe9ePast . Het peda9o9ische perspectief
bren9t eens temeer aan het licht dat
de autonome tekst niet bestaat die
is in elk geval irrelevant als de beIan9stellin9 het om9aan met literatuur 9eldt . In veel studies bli1jft intertekstualiteit evenwel beperkt tot
interpretatieve vra9en r vra9en naar

de functie van verwi1jzin9en of citaten in het 9eheel van de tekst .
De in Fiction Literature and Media
verzamelde observaties over het
verschiJjnsel intertekstualiteit kunnen
leiden tot een Umwertun9 alley
Werte in het intertekstualiteitsonderzoek . Ze voeren immers tot het
inzicht dat drie of vier 9eneraties
Nederlanders SneeuwwitJj e vermoedeliJjk Ieerden kennen via de SomedaY-mY-prince-will-come-versie
van Walt Disney, of dat een nieuwe
9eneratie Shakespeare heeft ontdekt via Tom LanoYe's Ten oorlo9 .
Gerard de Vriend
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redactioneel

"NatuurliJjk was hiJj een viezerik een stiekeme misdadi9er, met zijn slimme perverse bedenksels zijn vuile
hinnikende lachen en zijn angst, J'a vooral zijn angst ." Dit is de eerste zin van 'De wet op het kleinbednJf , een
verhaal van Jan Wolkers . Wat hier wordt 9eze9d 9aat over meneer SaviJn, een buitenstaander die door de andere
personages in het verhaal de dood wordt in9eJjaa9d . Het verhaal en zeker het einde ervan is door Wolkers' critici
altiJjd als to 9ewelddadi9 beschouwd ; de dood van meneer Savi1jn kwam to onverwacht en leek een daad van
zinloos 9eweld . De theorieen van de Franse filosoof, antropoloo9 en theoloo9 Rene Girard, zo bli1jkt in het
tweede artikel in deze VooYs , kunnen echter een heel antler licht op de 9ebeurtenissen werpen ; de dood van
SaviJjn is onafwendbaar en is dat 9edurende het hele verhaal 9eweest .
Bi1j Peter Verhelst is er eveneens sprake van zinvol 9eweld hi1 j beschouwt vernielen als een positieve daad een
daad waaruit poezie kan voortkomen . Het ontwrichten van zekerheden het ondermi1jnen van antwoorden de
versplinterin9 van het harmonische . Destructieve kernbe9rippen in het werk van Verhelst die vooral de schoonheld van het vernieti9en wil laten zien .
Met niet minder 9eweld worden de publicaties van Elisabeth Lei1jnse over Jacob Israel de Haan aan9epakt
door Rob Delvi9ne en Leo Ross, al Jjarenlan9 fanatieke onderzoekers van het werk van deze auteur . Het zou
echter niet eerli1j k zijn om alleen de aanval to publiceren . In deze VooYs vindt u behalve het artikel van Delvi9ne
en Ross dan ook de reactie van Elisabeth Lei1jnse .

illustratie Wouter Gresnigt
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Van 'science-fiction hack'
tot 'true artist'
De paradoxale receptie van Kurt Vonnegut

"BY the best-selling author of Hocus Pocus" staat to lezen op het omsla9 van de zoveelste
druk van Kurt Vonne9uts bekendste boek Slaughterhouse-Five. Het had echter niet veel
9escheeld of deze auteur was in de ver9etelheid 9eraakt . Zi1'n werk werd door de 'serieuze'
literatuurkritiek niet als volwaardi9 beschouwd . MYriam Schulze toont aan de hand van
'institutionele' factoren als recensies de reputaties van uit9everi1'en en opla9eci1'fers aan dat
de receptie van Vonne9uts werk vanaf het begin werd 9ekenmerkt door zowel erkennin9 als
afkeurin9 in zowel populaire als elitaire cultuur. Een verkennin9 van het 9rills9a pad naar
literaire erkinnin9 .
Myriam Schulze

Once upon a time artists were people.; that is, they were for the people, by the people,
and of the people . . . S omethin9 happened.[. . . Some intellectuals and artists started
to read books by Descartes Darwin Kant Comte Tame, Weston and Frazer . . . They
decided the common culture the popular culture was not all it was cracked up to be .
They began to sense that mankind was living in a spiritual wasteland and they began
to fall back into themselves with the hope of finding there- in private visions- an elixir
that would restore life to man . . . . But what the artist considered to be his most
profound expression appeared to the common man as the babbling of an incoherent
child . . . The artists became very lonely, . . . they were alienated. . . . Soon artists began
to equate the two words - artist and alienation . In fact- it became popular to be
unpopular.
Then came Kurt Vonne9ut, Jr.
Klinkowitz en Somer 1973, p . xvi
Tot en met 1987 ziJjn er aan verschillende universiteiten in de Vereni9de Staten minstens
viJjfenderti9 proefschriften verschenen over het werk van de Amerikaanse auteur Kurt
Vonne9ut . Vonne9ut is bliJjkbaar een volwaardi9 academisch onderwerp . Dat dit niet altiJjd zo
was bli1jkt uit de 1jaartallen waarin deze dissertaties verschenen : in 1969 werd Vonne9ut voor
het eerst in een proefschrift behandeld in 1970 verschenen twee dissertaties die 9eheel aan
hem waren 9ewiJd, en in 1971 user Pieratt jr . 1987 r pp . 269-272 .Oftewel eind 1jaren zesty 9,
begin Jj aren zeventi9 "Vonne9ut had arrived" Klinkowitz en Somer 1973 . p .2 . En dat terwiJi
hi1j "in the 1950's had been barely known as the writer of obscure science-fiction paperbacks"
ibidem, p .1) . Over ziJjn reputatie als schriJjver van '9oedkope' en dit in beide betekenissen van
het woord paperbacks maar vooral de omsla9 die hi1 j heeft 9emaakt naar een door
literatuurcritici en academics 9erespecteerd auteur ,r is al veel op9emerkt. Die omsla9 wordt
meestal 9esstueerd in 1969, toen Slaughterhouse-Five werd 9ePublsceerd . "His career changed
in 1969 when SeYmour Lawrence an independent Boston publisher, brought out
Slaughterhouse-Five . " Giannone 1977 . p .7 Bi1j de Publscatse van deze roman kwam de literaire
en de academssche kritsek echt op gang : " [H ]e was at last earning the acclaim of academics . . .
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and of reviewers ." Giles en Giles 1995, p .259 . Maar niet alleen van critici kree9 Vonne9ut
waarderin9, de schri1jver had vanaf dat moment succes in alle opzichten : "Slaughterhouse-Five
his most recent book was a popular, literary, and academic succes ."Klinkowitz en Somer
1973, p .2 En niet alleen in Vonne9uts moederland ook buiten de Vereni9de Staten werd zi1jn
werk enthousiast onthaald door zowel de critici als het lezerspubliek .
De critici waren niet alti1jd even enthousiast 9eweest . lan9e tiJjd wist men niet hoe men
deze schri1jver moest beoordelen . "The critics were confused " aldus Jerome Klinkowitz
Klinkowitz en Somer 1973, p . xvii . Vanwaar deze verwarrin9? Vonne9ut vereni9de twee
culturen in zich die in de Jjaren viJjfti9 en zesti9 no9 werden 9escheiden door een diepe kloof :
de massa- en de elitecultuur . In dit artikel bekiJjk ik de manier waarop deze scheidin9 werd
9ehanteerd door Iiteratuurcritici in het beoordelen of ne9eren van Vonne9uts boeken .
Keerpunt in de literaire kritiek
Voor de omsla9 in de receptie van Vonne9uts boeken houdt men meestal een inhoudeliJjke
veranderin9 verantwoordeliJjk : in Slaughterhouse-Five "he brings together many of the other
things he had talked about in his first five novels" , het boek is een "attempt at integration,
an effort to bring together all that Vonne9ut has been saying about the human condition and
contemporary American society" Reed 1972, p . 172 . Een inhoudeliJ'ke ontwikkelin9 die
culmineerde in het tot dan toe kwalitatief meest hoo9staande werk van Vonne9ut r zo
hoo9staand dat er sprake is van een 'meesterwerk', zou een verklarin9 kunnen ziJjn voor de
aandacht die Vonne9ut vanaf de publicatie van dit boek heeft 9ekre9en . Daarvoor was zi1jn
werk niet interessant of 9oed 9enoe9, en to weini9 complex om een der9eli1'ke aandacht to
verdienen . "While it is true to a great extent- that the times have finally caught up with
Vonne9ut, part of his emergence as a major figure, as should now be clear, must be credited
to his growth and improvement as a writer" , aldus colle9a-auteur Joe David BellamY .
Klinkowitz & Somer 1973, p .78
Maar niet iedereen za9 in Slaughterhouse-Five een belangrilj k literair werk . Bo Petterson
noemt Slaughterhouse-Five in zi1jn dissertatie Vonne9uts meest controversiele roman : "Some
find it 'poorly written` others consider it, as Tony Tanner does 'a masterly novel' ." Petterson
denkt dat de meeste critici to9enwoordi9 naar Tanners oordeel nei9en . Petterson 1994,
p234 Hier wordt het verschi1'nsel zichtbaar dat de bekende socioloo9 Pierre Bourdieu
benoemt met de metafoor 'orkestratie' : de overeenstemmin9 die na verloop van tiJjd in brede
krin9 over de aard en kwaliteit van een werk ontstaat . Janssen 1993 . p .272 Omdat ik me
zal beperken tot het nader beschouwen van de receptie van Vonne9uts vroe9e werk tot aan
de eerste reacties op Slaughterhouse-Five in 1969 is er hier 9een plek voor de interessante
kwestie van de continuerende aandacht voor Slaughterhouse-Five en de consensusvormin 9
rond deze roman . Ik kies ervoor me to houden aan het idee van de omsla9 die met de
publicatie van dit boek plaatsvond in de receptie van Vonne9uts werk . Of de roman nu wel
of niet direct bi1j de meesterwerken van de Amerikaanse literatuur werd 9eschaard, de
publicatie van de roman in maart 1969 werd als een 9rote 9ebeurtenis 9ebracht door
belan9ri1'ke periodieken als Time Newsweek Saturday Review Life en The New York Times
Book Review . Deze aandacht voor Vonne9ut zor9de ervoor dat andere recensenten niet
achter konden bli1'ven . "Even those critics who felt strong reservations about the literary value
of Vonne9ut's work were forced for the first time to take him seriously . " "Works of Kurt
Vonne9ut : Critics respond to Slaughterhouse-Five", p . 1)
Over deze 'dwin9ende' invloeden binnen de literaire kritiek hebben onder anderen
Bourdieu en in ons land de Tilbur9se literatuursociolo9en Cees van Rees en Hu9o
Verdaasdonk 9eschreven . Bourdieu heeft de aandacht 9evesti9d op het felt dat in de prakti1jk
van de literaire kritiek niet alleen de status van de werken en hun makers op het spel staat ,
maar ook de status van de critici zelf . "Every critic declares not only his judgment of the work
but also his claim to the right to talk about it and judge it . In short, he takes part in the
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struggle for the monopoly of
legitimate discourse about the
work of art and consequently in
the production of the value of
the work of art . Bourdieu 1983,
p 317 ; in Ibsch 1991, p . 185) .
De belan9en van de criticus bi1j het
uitspreken van een waardeoordeel
worden
echter
sYstematisch
ontkend . Vol9ens Bourdieu is het
noodzakeli1jk voor het succesvol
deelnemen aan de wereld van de
kunstexperts, ofwel het verkri19en
van prestige als connaisseur, dat de
criticus zi1'n ei9en autonomic
benadrukt en in verband hiermee ,
sYstematisch alle invloed ontkent
die externe factoren uitoefenen o p
de ei9en kritische prakti1jk . Janssen
Van Rees en Verdaasdonk stellen
echter dat literatuurcritici "are
unable to provide sufficient or
necessary grounds in support of
their value judgments" . Bi1j de
totstandkomin9 van consensus
onder critici spelen institutionele
Zelfportret
factoren een 9rote rol : "de werkwiJjze en uitsprakes van critici zi1jn
tot op 9rote hoo9to afhankeli1jk
van de literair-kritische en literairhistorische context waarbinnen zijj opereren en van de reputatie van uit9everi1jen en auteurs
waarvan zij' de produkten bespreken" Janssen 1991, p . 187 .
Vooral het 9egeven dat critici functioneren binnen een context waarin de hoo9ste vorm
van erkennin9 die kan worden behaald de instemmin9 is van andere critici r heeft verreikende
9evol9en : aan de ene kant kan een criticus niet al to veel afwi1jken van bestaande
standpunten r maar aan de andere kant kan een criticus ziJn prestige als literair expert alleen
vergrotes door zich to onderscheiden van zi1jn colle9a's . Dit kan door het verfiJjnen of
nuanceren van bestaande inzichten of door bi1j het werk van nieuwe auteurs als eerste met
een bear9umenteerd oordeel to komen, in de hoop dat andere critici deze standpunten
9edeelteli1k overnemen Janssen 1991, pp . 186-187 ; Janssen 1993 < p . 270 . "Door bi1 ' tiJ'd
en wi1den sic in zi1jn keuzen en oordelen of to wi1jken van zi1jn colle9a's kan een criticus zich
onderscheiden als een onafhankeli1jk deskundi9e die beschikt over de in literaire kris9en zo
ho9eli1k 9ewaardeerde persoonli1 j ke visie ."Janssen 1993, p . 270 Daarmee benadrukt de
criticus no9maals zi1jn autonomic . Maar aan de profilerin9smo9eli1jkheden van critici zi1jn
institutioneel bepaalde 9renzen 9esteld : de door colle9a's gemaakte selectie van to bespreken
werken li1jkt een onuit9esproken, maar dwin9ende invloed op de selectie van een criticus uit
to oefenen . Ibidem Onderzoek naar de effecten van de aandacht van de literaire kritiek o p
de carriere van debutantes li1jkt er bi1jvoorbeeld op to wi1jzen dat het aantal recensies in de
belan9ri1jke periodieken de len9to daarvan, het waardeoordeel dat erin wordt uitgesproken ,
en het ti1jdsinterval tussen de boekpublicatie en de recensie in belan9ri1 j ke mate kunnen
voorspellen' wat voor en hoeveel kritische aandacht de vol9ende titel van een auteur
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ontvan9t. Van Rees en Vermunt 1996, p . 332 En de selectie die recensenten maken uit de
boeken die van debuterende schri1jvers ziJ'n verschenen liJjkt weer afhankeli1jk to ziJjn van de
rePutatie van de uit9everi1j en waar de boeken zi1jn uit9e9even . In het hiernavol9ende zal ik
een beeld schetsen van de manier waaroP boven9enoemde institutionele factoren een rol
hebben 9espeeld in de receptie van Kurt Vonne9ut .
Vonne9ut's misfortune
Slaughterhouse-Five was het achtste boek van de hand van Vonne9ut . Zi1jn eerste roman
Player Piano verscheen al in 1952 . Wat was er in de tussenti1'd met Vonne9ut en vooral ziJ'n
boeken 9ebeurd? Daarover zi1jn de menin9en o9enschi1j nli1j k verdeeld . 0p het omsla9 van een
uit9ave uit 1991 Dell Publishing) van Slaughterhouse-Five wordt reclame 9emaakt met : His
black humor, satiric voice and incomparable imagination first captured America's attention in
The Sirens of Titan in 1959 and established him as 'a true artist' with Cat's Cradle in 1963 ."
Wat dan to denken van de vol9ende zin uit een academisch werk over Vonne9ut : " Many of
his novels were virtually ignored at their first publication . "Klinkowitz en Somer 1973, p . 1
Dit roept een aantal via9en op : wanneer kree9 Vonne9ut nu ei9enli1jk echt een 9root publiek
en op welke manier, en wanneer werd hi1 j voor het eerst erkend als een 'echte' literator door
verschillende literaire instanties? En hoe han9en deze twee vormen van receptie met elkaar
samen?
In 1952 werd Vonne9uts eerste boek 9ePubliceerd Player Piano . Na de publicatie van deze
roman kree9 Vonne9ut tot aan 1965 nauweli1jks aandacht van de pers . Er kunnen
verschillende redenen worden 9enoemd voor dit 9ebrek aan kritische respons op ziJjn werk .
Stanley Schatt verwoordt de menin9 van vele andere Vonne9ut-critici wanneer hi1 schn1ft .
"Vonne9ut's misfortune had been, however, to be summarily categorized and quickly
dismissed by a whole generation of American critics ." Schatt 1976, p . 148 Het werk werd

niet alleen snel en on9enuanceerd 9state9oriseerd Vonne9ut werd door critici vooral naar
een on9ewaardeerd hok1e 9edreven en daarmee of9 ewezen . Het was het hoke
1 van de
sciencefiction . "Critics dismissed the book [Player Piano as mere science fiction ." Ibidem
1976, p . 148, cursiverin9 MS) . De critici konden hun oordeel ook beargumenteren : Player
Piano speelde nu eenmaal in de toekomst en techniek had er per slot van rekenin9 een 9rote
rol in twee tYpische elementen uit sciencefiction .
Player Piano is niet Vonne9uts eni9a tekst waarin techniek en wetenschap een belan9riJjke
rol spelen . Maar naast de technische en wetenschappeli1ke- dus inhoudeli1ke elementen in
sommi9e van ziJjn verhalen en boeken speelt hoo9stwaarschi1j nli1j k ook de reputatie van de
ti1jdschriften waarin Vonne9ut publiceerde een 9rote rol bi1j zi1jn receptie als sciencefictionschriJjver. Een aantal van zi1jn in magazines 9epubliceerde verhalen vier van de 47
oP9espoorde verhalen in 1953, 1954, 1961 en 1962 werd 9epubliceerd in de sciencefictiontiJjdschriften Galaxy, The Magazine of Fantasy and Science Fiction en Worlds of If
PierattJjr. 1987, pp . 177-182 ; Klinkowitz en Somer 1973, p .20 . Hoewel het merendeel van
zi1'n verhalen op basis van deze 9e9evens meer dan ne9enti9 Procent in andere . '9ewone'
ti1dschnften verscheen en meestal niet techniek of wetenschap als thema heeft, kunnen de
expliciete sciencefictionpublicaties een rol hebben 9espeeld bi1 j het beoordelen van Vonne9uts
werk als sciencefiction .
Maar ook de verhalen die niet in sciencefictionti1dschnften verschenen zullen in ne9atieve
zin hebben bi19edra9en aan Vonne9uts reputatie bi1j critici . Een aantal commentatoren wi1jst
erop dat het felt dat Vonne9ut zi1n 9eld verdiende met het schri1jven van verhalen voor
populaire bladen als Collier's Cosmopolitan, Playboy en Saturday Evening Post ofwel de critici
ne9atief bevooroordeelde ten opzichte van zi1jn 'serieuze' werk ofwel hen in verwarrin 9
i
bracht over de status van dit werk .
De bladen waarin Vonne9ut voornameliJk publiceerde waren dan wel bekende bladen met
een 9rote opla9a en een nationals reikwi1jdte . 9eza9 op literair 9ebied hadden ze niet r sours
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"This writing, with
has been disparaged
by many critics ."
(Lundquist 1977,
p . 8) Lundquist
citeert twee

contemporaine
recensenten over de
verhalen : deze
beoordelen ze als

"mere contrivances
or tearjerkers",

"They were stories
written to sell . . . And
they carry along a
burdensome weight
of disguise" . Zie
verder onder

anderen Giannone
over het effect van
deze verhalen op
Vonneguts carriers
als 'serious

schrijver' : "When he
was serious, that
work met with

misunderstanding
[ . . .1 for Vonnegut,

who had an active
commercial
reputation to color
the reaction to his

work, a misreading
of his deeper
intention is
expected ."
(Giannone 1976,
p . 6)
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2 "For

better or for

worse, Vonnegut's
science-fiction

stories read at some
times like television
situation comedy's",
signaleert
Klinkowitz .
(Klinkowitz 1973,
p . 20) . Toch 'won'
de televisie: de
opkomst van

televisie in de laren
vijftig bezorgde
Vonnegutdan ook
financiele

problemen toen ziln
voornaamste

publicatieplatform,
Collier's, failliet ging

"under the
mounting onslaught

of television" (tiles
en tiles 1995,
p . 253) .
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wellicht ten onrechte . Over de Saturday Evening Post wordt 9eze9d : "Intellectuals and the
literary world in general derided the Post . . . Critics including serious literary writers, did not
seem to notice that the Post printed fiction by much-admired names ." Tebbel en Zuckerman
1991 , p . 177 Ze werden ook wel "weekly family magazines" 9enoemd Giles en Giles 1995 ,
p253 hun doel9roep was de middle-class . In deze tiJjdschriften was zeker tot en met de
1jaren zesti9- veel ruimte voor fictie : short story's, short short story's, feuilletons serials naast
1ournalistieke artikelen . De ti1jdschriften boden het 9rote publiek met hun fictie slechts
amusement zowel in de visie van de makers van deze bladen als die van hun critici in een
tiJj d waarin der9eli1j ke short story's het no9 konden opnemen te9en de televisie l en wellicht is
hun reputatie ook to ver9eli1 j ken met die van bi1j voorbeeld soaps en dramaseries nu . Het li1jkt
erop dat iedereen het erover eens was : het 9in9 hier om massacultuur, niet om kunst of
literatuur .
Toen Vonnegut debuteerde was deze achter9rond van short-storYschri1j ver voor de
populaire bladen een van de weini9e kaders waaraan de critici konden refereren . Daar is dan
ook 9ebruik van 9emaakt in de recensies zoals no9 duideli1k zal worden .
Blunders van weleer
Onder anderen Richard Giannone wJst op het fenomeen van de beoordelin9 van literaire
werken op basis van publicatiekanalen : "As a rule misjudgement is not surprising for
innovative writers and as for Vonne 9 ut, who had an active commercial reputation to color
the reaction to his work a misreading of his deeper intention is expected ." Giannone
1977, p . 6 cursiverin9 MS Hi1' vindt dat we niet met een bevooroordeelde bilk moeten
tern9kiJjken naar Vonne9uts publicatie9eschiedenis en ziJjn uit9evers en dat we toenmali9e
recensenten niet moeten verwi1jten dat ze niet hebben in9ezien dat ziJjn boeken
meesterwerken waren . Recensent en essayist Arnold Heumakers ze9t hierover : " Een
onderzoek naar de manier waarop een inmiddels alom erkend meesterwerk bi1j verschi1jnin 9
door tiJ'dgenoten werd miskend levert 9e9arandeerd vermakeli1jke lectuur op - behalve voor
de criticus die zich 1jaren na dato 9econfronteerd ziet met ziJjn blunders van weleer ."
Heumakers 1990, p . 56 Heumakers vindt het niet fair dat een criticus dlt 1aren na dato
wordt na9edra9en . Susanne Janssen en Cees van Rees geven argumenten voor deze
unfairness : ze wiJjzen beiden op het felt dat meesterwerken merle worden 9ecreeerd door
allerlei instanties buiten de tekst zelf .
Dat een criticus de capaciteit moet bezitten tot het herkennen van een meesterwerk o p
basis van puur tekstuele kenmerken is voor hen onhoudbaar . Zoals eerder 9esteld : de door
toile9a's 9emaakte selectie van to bespreken werken Ii1jkt een onuit9esproken maar
dwin9ende invloed op de selectie van een criticus uit to oefenen . Zo zi1jn er allerlei
on9eschreven re9els en wetten binnen de literaire kritiek die er de oorzaak van kunnen ziJjn
dat meesterwerken aanvankeli1jk niet de aandacht kriJ9en die ze naar een later oordeel
hadden verdiend .
Dat wat Heumakers Janssen en Van Rees stellen . 9eldt voor werken die vanaf hun
publicatie wel de naam literatuur en een bepaalde mate van kwaliteit toe9ewezen kriJgen . Bij1
Kurt Vonne ut kwam dit roces van literair werk tot onbetwist meesterwerk
as vanaf de
publicatie van Slaughterhouse-Five op gang . Het proces dat dit artikel beschriJjft, kostte no g
extra ti1jd : eerst moest Vonnegut uberhaupt door de critici worden erkend als schriJver van
literatuur.
Vonne9uts publicaties in de family magazines en de sciencefictiontiJjdschriften hebben
binnen dit proces geen of een ne9aceve uitwerkin9 9ehad . Het is immers van belan9 dat een
auteur zichtbaar is in het literaire veld bi1jvoorbeeld door het publiceren in literaire
ti1'dschriften . Halverwe9e de 1aren zesti9 be9on Vonnegut literatuurrecensies to publiceren in
The New York Times Book Review . Hiermee werd Vonnegut een kritische stem in het instituut
van de literaire kritiek . Zo kon hi1', door middel van het beoordelen van boeken van anderen
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laten weten wat hiJ' zelf belan9ri1'k vond in boeken . HiJ' 9of daarmee aanknopin9spunten voor
de recensenten van zi1'n ei9en werk . Een recensie is naar verluid zelfs de aanleidin9 9eweest
voor uit9ever SeYmour Lawrence om interesse to kriJ9en in de schri1jver .
Vonne9ut en zi1'n uit9evers
Vol9ens Cees van Rees is de uit9everi1j van een auteur van 9root belan9 voor een
schriJjverscarriere . HiJj stelt dat recensenten in wezen maar uit een beperkte 9roe p
9epubliceerde teksten hun onderwerp van recensie kunnen kiezen : alleen die werken die bij1
bepaalde uit9everiJjen van naam worden 9epubliceerd . Van Rees ziet de recensent niet als
allesbepalende smaakmaker die kan bepalen welke boeken behoren tot literatuur. De
recensent bepaalt binnen een bepaalde 9roep van zo9enoemde literaire teksten welke
werken hieruit meer of minder kwaliteit bezitten dan andere . Redacteurs bi1j literaire
uit9everiJj en spelen in deze visie dan de 9rootste rol omdat zi1j uit het aanbod to publiceren
boeken kiezen en daarmee al voor een 9root deel de receptie sturen in die zin, dat ze de
boeken o enstellen voor de rece tie door de literaire smaakbe alers waaronder
Iiteratuurrecensenten . Van Rees 1983, p . 398 Ook Susanne Janssen stelt dat de
publicatiekanalen een belan9ri1jke Ieidraad zi1jn voor recensenten, omdat ze ervan uit9aan dat
teksten die worden op9enomen in een bepaald uit9everiJjfonds een aantal
9emeenschappeliJj ke kenmerken bezitten . Janssen 1993, p .273
Player Piano Vonne9uts eerste roman werd uit9e9even door "eminent publishing firm"
Charles Scribners in een hardcovereditie in een kleine opla9e . Madison 1966, p . 33) 3 De
publicatie bi1 deze vooraanstaande uit9ever van literatuur leverde het boek twaalf recensies
0p, onder andere in 9rote en 9erespecteerde kranten en ti1'dschriften als The New Rep ublic,
New York Times en Saturday Review . In eerste instantie werd dit debuut dus de moeite waard
9evonden om to worden besproken . Maar de roman werd door een deel van de recensenten
beschouwd als slechts een van vele 'toekomstverhaalt1jes' . Ook werken er toenterti1jd niet meer
dan enkele honderden exemplaren verkocht . Hiermee was Vonne9uts lot voor eni9a 1'aren
beze9eld : het boek kree9 een nieuwe bestemmin9 . In 1953 werd een 9rote opla9e 9edrukt
die werd verspread via de DoubledaY Science Fiction Book Club en er verscheen in 1954 een
paperbackversie bi1' Bantam onder een nieuwe titel Utopia 14 . Zowel DoubledaY als Bantam
waren commercieel in9estelde uit9evers van paperbacks . Vonne9ut was nu '9ede9radeerd'
tot paperbackschriJjver en Player Piano was door de uit9evers 9ebombardeerd tot
sciencefiction werd als sciencefiction 9emarket en verkocht als zodani9 ook 9oed . Het boek
bracht het in deze versie zelfs tot een klassieker in de wereld van sciencefiction een reputatie
waarvan zelfs 'serieuze' literatuurcritici op de hoo9to waren, zo bli1jkt uit recensiemateriaal .
Vonne9ut verzette zich te9en het label sciencefictionschri1ver, zoals onder andere to lezen
is in zi1jn stuk 'Science Fiction' dat in 1965 werd 9eplaatst in The New York Times Book
Review 5 september 1965 . p .5 . Het is mo9eliJj k dat deze expliciete inmen9in9 van de auteur
in het protes van de literaire waardebeoordelin9 merle verantwoordeliJjk is voor de
uiteindeliJjke acceptatie van Vonne9ut als literator.
Paperbacks in het al9emeen in die ti1'd een nieuw fenomeen be9onnen in deze 1aren
massaal to worden verkocht : de totale opla9e nam tussen 1947 en 1953 toe van 96 .000 .000
tot 292 .000 .000 exemplaren een spectaculaire verdrievoudi9in9 . Tebbel en Zuckerman
1991, . 245 Door voor de a erbackmarkt to schri'ven kon een auteur o een nieuwe
manier in ziJjn bestaan voorzien maar net als het schri1ven voor de populaire bladen bracht
dit hem ver of van de literaire wereld en de erkennin9 door critici .

3 AIle informatie in

het hiernavolgende
omtrent

oplagecijfers is
afkomstig uit Pieratt
jr. 1987, pp . 1-89 .
De gegevens

betreffende de
recensies (aantallen,
publicatieplaatsen)
uit Pieratt jr. 1987,
pp. 273-276) .

Schaars 9eklede dames in uitda9ende poses
Het zou na de eerste publicatie van Player Piano zeven J'aar duren voordat Vonne9ut een
nieuw boek publiceerde dit keer biJ paperbackuit9everi1 ' Dell in een 9rote opla9e van
177 .500 exemplaren . The Sirens of Titan werd 9ecate9oriseerd als sciencefiction en had een
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"suggestively lurid cover" waarop twee schaars 9eklede dames in uitda9ende poses wares to
vinden . Klinkowitz en Somer 1973, . 9 The Sirens of Titan werd voorzover bekend niet
besproken in landeliJjke kranten en ti1'dschriften . Vanaf dit punt had het zo kunnen 9aan :
Kurt Vonne9ut zou zi1jn da9en sli1jten als 'science-fiction hack' en eventueel de status van
cultheld veroveren onder sciencefictionfans . Klinkowitz vermeldt bi1jvoorbeeld dat nadat de
eerste Dell-druk snel uitverkocht raakte 177 .500 exemplaren The Sirens of Titan in de
studentenunder9round voor vi1jfti9 dollar werd verhandeld de officiele pri1js was 35) . Maar
er 9ebeurde lets vreemds : twee 1jaar na de eerste druk als paperback verscheen er een
hardcovereditie bi1j Houghton, Mifflin, een uit9everi1 j die in de 1jaren zesti9 een 9rote reputatie
had op het 9ebied van fictie in een opla9e van slechts 2500 . Madison 1966, p . 445 Het
leverde Vonne9ut echter opnieuw 9een recensies op en ook 9een contract biJ j Houghton,
Mifflin . Dit was echter wel het vervol9 van de dubbele, paradoxale receptie van Vonne9ut :
to9eliJj kerti1j d als sciencefiction paperbackschri1jver en als literair schriJjver .
Binnen een Jj aar na de eerste publicatie van The Sirens of Titan kree9 Vonne9ut een
contract voor twee boeken aan9eboden bi1j Fawcett een 9rote paperbackuitgeveri1 .Madison
1966, p . 551 BiJj deze uit9everi1j verschenen twee boeken : de verhalenbundel Canary in a
Cathouse in 1961 en de roman Mother Night in 1962 . Beide boeken hadden opla9es van
175 .000 exemplaren- en beide ontvin9en 9een recensies . Dat li1'kt niet vreemd aan9ezien
Vonne9uts laatste nieuwe hardcoverpublicatie inmiddels bi1jna ties 1jaar 9eleden was
verschenen en hiJj sindsdien alleen bekendheid had verworven als schri1jver voor de populaire
blades en van paperbacktitels . Jerome Klinkowitz, Vonne9utkenner, ziet no9 een bi1jkomsti9e
oorzaak : het boek werd 9epresenteerd als "The American edition of the confessions of
Howard Campbell, Jr." en Campbell werd e resenteerd als een voormali nazi . "Mother
Night] was lost among a spate of war books flooding the drugstores at the same time a
sample : 'Hitler's Secret Service told by his spy chief Walter Schellenber9 . 35c') . "Klinkowitz
en Somer 1973, pp . 9-10 Maar de vraa9 is uiteraard of een Fawcett-paperback ook zonder
to verdwi1jnen onder een lading thematisch aan elkaar verwante boeken wel op9emerkt zou
zi1jn door recensenten .
In 1963 verscheen Cat's Cradle als Vonne9uts eerste publicatie bi1j uit9everi1j Holt, Rinehart
& Winston hardcover, met een opla9e van zesduizend . Het was Vonne9uts eerste boek sinds
elf 1jaar, het eerste boek sinds ziJjn debuut dat direct werd uit9ebracht als 'serieuze' roman .
Van Cat's Cradle ziJjn slechts twee recensies uit 1963 bekend, maar een daarvan is een Ian 9
stuk door romanschri1'ver Terry Southern in het presti9ieuze The New York Times Book Review .
Lundquist schri1jft : "BY the time Cat's Cradle a ppeared in 1963, some of the critical
acceptance of Vonne9ut's work had become downright enthusiastic ." Lundquist 1977, p .9
HiJj vervol9t met het noemen van de recensie van Southern die hi1 j een "appreciation" noemt ,
maar noemt 9een andere voorbeelden . Verder bliJjkt ner9ens uit de biblio9rafische ge9evens
van Vonne9ut dat hiJ j in 1963 van 'serieuze' critici aandacht kree9, positief of ne9atief, voor
Cat's Cradle of voor de voorgaande boeken . Alleen van de schri1jver Graham Greene is een
positieve opmerkin9 bekend . In Contemporary Authors 49 wordt het enthousiasme echter
meer bi1j het massapubliek 9esi9naleerd dan bi1j de literatuurcritici . "If one single point must be
chosen for the transition of Vonne9ut from 'cult figure' to 'popular author' it would most
probably be a statement by Graham Greene calling the author's 1963 novel Cat's Cradle "one
of the three best novels of the year by one of the most able living writers ." Dear 1995, p.417
Ook Schatt spreekt van de aanvan9 van Vonne9uts lezerssupport biJj Cat's Cradle . Schatt
1976, p . 148 RomanschriJjver Dan Wakefield vermeldt het 9roeiende under9roundsucces van
Cat's Cradle dat vol9ens hem betekent dat de uit9ever weini9 moeite deed het boek aan het
publiek to bren9en maar dat "a lot of people who read it urged it upon their friends as an
experience not to be missed" Klinkowitz en Somer 1973, p .61 . Het is dus waarschi1jnliJjk dat
een 9roter lezerspubliek Vonne9ut be9on to ontdekken en waarderen vanaf 1963, ne9en 1jaar
na ziJjn debuut . Het duurde echter zeker no9 een 1jaar of twee voordat Vonnegut werkeli1jk
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aandacht van de pers kreeg, in de vorm van een grote hoeveelheid recensies, essays en
interviews . Dit9 ebeurde na de publicatie van ziJjn vol9ende boek het tweede boek dat biJ j Holt ,
Rinehart & Winston werd 9epubliceerd God Bless You Mr. Rosewater, or Pearls before Swine.
Deze roman werd in het Jj aar van publicatie minstens 21 keer gerecenseerd, in
g erenommeerde kranten en ti J dschnf ten aIs New Statesman New York Times, The New York
Times Book Review Time, en Times Literary Supplement. De eerste druk in maart 1965 had
een op age van z esduizend een tweede druk in mei van dat "aar
~
bestond uit zevenduizend
exem plaren . De tweerie druk kan 9oed worden verklaard uit de positieve recensies die direct
na de pblicatie
u
in 9erespecteerde kranten en tiJjdschriften verschenen, en de daaruit
voortvloeiende aandacht van het publiek . Alleen al tot eind april verschenen acht recensies ,
in onder ande r e Saturday Review New York Times, Life en The New York Times Book Review .
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Welcome to the Monkey House, een bundelin9 van verhalen die eerder waren 9epubliceerd
in ti1jdschriften en waarvan een 9root deel al in Canary in a Cat House in 1961 was 9aplaatst ,
verscheen in 1968 biJ' SeYmour Lawrence/Delacorte Press . Lawrence merkte Vonne9ut voor
het eerst op door zi1'n recensie van The Random House Dictionary in The New York Times
Book Review . Hi1j contracteerde Vonne9ut voor drie boeken en kocht het slapende contract
voor Welcome to the Monkey House over van Harper & Row. Na de publicatie van
S/au9therhouse-Five stimuleerde hi 1j de schri1jver Breakfast of Champions of to schri J'ven .
Pieratt jr. 1987 . p .247 Deze uit9ever speelde kortom een zeer actieve rol in de carriere van
Vonne9ut . SeYmour Lawrence Inc . was een zeer kleine uit9everiJ, in handen van SeYmour

Lawrence en zi1jn vrouw die ook de eni9e twee redacteuren waren en die snel na de
oprichtin9 in 1965 een imprint werd van Delacorte Press . Dit nieuwe fenomeen in de
uit9everswereld wordt ook wel " personal imprints within a publishing house" 9enoemd .
Tebbel 1981, p . 726, 731 Een individuele redacteur kon als 9evol9 hiervan een 9root
stempel drukken op het werk dat onder de naam van ziljn imprint werd 9edrukt . Het
succesvolle SeYmour Lawrence-fonds stond bekend om de kwaliteit van zi1'n literatuur, zoals
die van J .P. DonleavYTebbel 1981, p .726
Welcome to the Monkey House had een opla9e van viJjfduizend exemplaren . Er verschenen
elf recensies alle in ti1jdschriften . Dit is opmerkeliJjk veel aan9ezien het 9aat om een bundel
van eerder verschenen stukken die hadden 9estaan in ti1jdschriften met een slechte reputatie .
De hoeveelheid recensies had wellicht to maken met de reputatie van de uit9everil, of met de
aandacht die Vonne9ut kree9 met God Bless You Mr. Rosewater, of met het felt dat
Vonne9ut van zich had laten horen in biJjvoorbeeld The New York Times Book Review. De
waarheid li9t waarschiJjnli1jk in het midden .
S/au9hterhouse-Five werd in maart 1969 biJj SeYmour Lawrence/Delacorte Press
uit9e9even in een niet biJjzonder 9rote opla9e van tienduizend . Er verschenen in dat 1'aar
minstens 25 recensies en het Jjaar daarop verscheen er no9 een aantal . In J'uli kwam ook de
Literary Guild Book Club-editie uit met vi1jftienduizend exemplaren . Er was bli1jkbaar direct
veel vraa9 naar het boek . Dit is ook niet verwonderliJk 9ezien de hoeveelheid publiciteit - en
niet alleen in de vorm van recensies - die Vonne9ut kree9 vanaf het begin van 1969 . Er vol9de
no9 een aantal edifies en de Dell-uit9ave uit 1971 bedroe9 maar liefst zevenhonderdduizend
exemplaren . 0p dat moment had Vonne9ut werkeli1jk een enorm publiek en werd hi1j ook
geaccepteerd door de literatuurkritiek .
Random meditations si fiction no
Vonne9ut zei ooit : "Publishers always explained very carefully that I wasn't worth any money .
They would publish me almost as they did poetry - as a public service . " Klinkowitz en Somer
1973 . p .8 BliJjkbaar waren deze uit9evers- het moet hier wel 9aan om literaire uit9everi1jen ,
zich ervan bewust dat Vonne9uts werk niet aan zou sluiten biJj wat men van fictie verwachtte .
Bourdieu zou deze dienst aan het publiek beschouwen als een manier om belan9eloos to
liken
en daarmee de positie van de uit9ever als producent van kunst to waarbor9en of
J
versterken . Een snort Ian9etermi1jninvesterin9 dus waarmee sYmbolisch kapitaal en daarmee
uiteindeli1jk economisch kapitaal kan worden verworven . En uiteindeli1jk zou dat ook zo zi1jn in
het 9eval Vonne9ut .
Maar het paradoxale is dat Vonne9ut to9eli1jkerti1jd wel bi1'na direct een enorm publiek had
en geld waard was : als paperbackschri1jver. Daar is door verschillende uit9everi1'en dan ook
9ebruik van 9emaakt . Het is de vraa9 of het paperbackpubliek zich wel realiseerde dat het
een 'Vonne9ut' las ; de 9oedkope paperbacks waren immers 9emaakt om to lezen en
vervol9ens we9 to werpen . Aan de andere kant ziJ'n er wel aanwi1jzin9en dat voor bi1jvoorbeeld
The Sirens of Titan en Cat's Cradle een 9root publiek bestond underground, onder andere
onder studenten . Dat snort bewerin9en is echter lasti9 to staven . Wel staat het bekend dat in
het al9emeen paperbacks 9oed werden verkocht aan studenten in de campusboekhandels ,

204

Vooys 4 - Jaargang 19

en dat ze daar door de 1jaren heen steeds meer werden behandeld als 9ewone boeken .
Tebbel 1981, p . 350 Het kan dus zijn dat er wel een actief Vonne9ut-publiek was dat de
schri1jver vol9de bi1'voorbeeld vanaf The Sirens of Titan alleen had dat publiek 9een invloed
op wat de recensenten schreven . Uit het studentendeel van dat publiek zijn later on9etwi1jfeld
1journalisten, letterkundi9en, essaYisten recensenten en cultuurcritici voort9ekomen . Deze
zouden voor een deel verantwoordeli1jk kunnen zijn voor de aandacht die Vonne9ut vanaf het
midden van de J'aren zesti9 in verschillende media kriJ'9t .
Daarmee zijn we 9ekomen op een antler 9evol9 van de grote opla9es van Vonne9uts
werk : de literatuurkritiek ne9eerde de paperbackuit9aven in eerste instantie . De schri1jver was
in wezen Ian9e ti1'd paperbackauteur- vanaf de sciencefictioneditie van Player Piano in 1952
totdat de literair-kritische receptie pas in 1965 op gang kwam biJj de publicatie van God Bless
You Mr. Rosewater. Niet alleen God Bless You Mr. Rosewater ontvin veel recensies ook
herdrukken van de eerdere boeken kre9en in dat 1'aar en de twee daaropvol9ende aandacht
van de recensenten . Bovendien verschenen er vanaf dat moment artikelen, essays en
interviews over Vonne9ut als literator.
Het felt dat recensenten de paperbacks niet recenseerden, heeft to maken met de
classificatie van het werk als paperback, en daarmee als onderdeel van de massacultuur . De
diepe kloof tussen massa- en elitecultuur zoals die in de ne9entiende eeuw was ontstaan ,
be9on in de Jaren zesti9 wel minder diep to worden maar speelde in de Jaren viJjfti9 en zesti 9
no9 een zeer 9rote rol . Ook to9enwoordi9, nu een " growing cultural ecclecticism and
flexibility is everywhere at hand" en "the overlapping of cultural categories" heel normaal
9eworden liJjkt to ziJn, is deze no9 aanwezi9 in het denken van een 9root deel van de makers
critici en het publiek van 'ho9e' kunst . Levine 1988, pp .243-244
In ieder 9eval bli1'kt uit recensiemateriaal dat recensenten die de pulpachter9rond
paperbacks verhalen voor de populaire magazines, sciencefictionelementen in het werk zelf
betrekken biJj hun besprekin9 van een boek in het al9emeen uitkomen op een ne9atief
oordeel . Er wordt clan verwezen naar veronderstelde al9emene kenmerken van de
classificatie die wordt gebruikt, waarna deze ne9atieve kenmerken ook van toepassin 9
worden 9eacht op het 9erecenseerde boek . Zo wordt het genre van het toekomstverhaal
onder meer beoordeeld in termen van "intolerable dullness" en Player Piano wordt daarmee
of9edaan als een "dull story" . We zien hier een bewiJjs voor de stellin9 dat critici van de
massacultuur niet naar individuele werken uit deze cultuur ki1jken, maar de massacultuur als
9eheel beoordelen en afkeuren . Scott McCracken stelt dat "all theorists of mass culture agree
that popular culture cannot be understood in terms of individual texts ." McCracken 1998 ,
p 24
Maar classificatie werkt niet alleen ne9atief wanneer de werken in een cate9orie met een
slechte reputatie worden in9edeeld dit is ook het 9eval wanneer de cate9orie an sick positief
beoordeeld wordt zoals de cate9orie literatuur . De9enen die het werk beoordelen vol9ens
een vaststaand concept van wat literatuur wel en niet zou moeten zijn Van Rees'
"conception of literature"), beoordelen vaak dat een werk van Vonne9ut faalt vol9ens dit
concept . In die zin kan worden 9esteld dat dassificeren zeer veel invloed heeft op de
waardebeoordelin9 van kunst werken en daarmee 9evaarli1jk kan zi1jn . Zoals Paul Hernadi
stelt : "Yet there is a price to pay for such knowledge : the prevailing generic concepts of a
period often form the literary horizon beyond which no contemporary reader is likely to see ."
Hernadi 1972, . vii
De recensenten die het werk daarente9en niet op een manier dassificeren zijn in de re9el
zeer positief en vinden het werk Jjuist door de onbepaaldheid ervan literair . Door deze critici
wordt Vonne9ut beschouwd als 9etalenteerd literair schri1'ver en dan met name als een
onorthodoxe avant-garde schri1ver. Dan wordt er 9esproken van een "unique narrative style",
"a difficult novel to place" "something special to read" "the avant 9arde reader will be
entertained" . Over God Bless You Mr. Rosewater wordt 9eschreven door een recensent die
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duideli1jk refereert aan de contemporaine 9econsacreerde vorm van literaire fictie : if a novel
should project a view of live by means of character, this book is not being merchandised in
the proper category. Random meditations si . Fiction no . This should certainly not deter Mr.
Vonne9ut . I think Nietzsche started the same way .
Een literair dubbelleven
Jerome Klinkowitz schreef : And then came Kurt Vonne9ut Jr . "Klinkowitz en Somer 1973 ,
pxvi Vonne9ut die in de 1jaren vi1jfti9 en zestig twee onverenigbaar liJjkende culturen in zich
vereni9t : die van de elite en die van de massa . Over deze schi1jnbare paradox is veel
geschreven en 9eze9d . Zoals gebleken is, leidde Kurt Vonne9ut of beter 9eze9d, ziJjn werk ,
1jarenlan9 een snort dubbelleven : door zowel serieuze als paperbackuit9everi1jen uitge9even ,
in opla9en van enkele duizenden tot enkele honderdduizenden exemplaren als literator en
als sciencefictionschri1jver. ZiJjn werk werd dan ook vanaf het begin zowel als kunstwerk en al s
massacultuur be- en veroordeeld .
Dat hi1j zeventien Jjaar na zi1jn debuut definitief doorbrak als literator, kan door
verschillende met elkaar samenhangende factoren worden verklaard . Ten eersto het f ei t dat
sommi9e uit9everi1jen het aandurfden zi1jn werk in hardcover uit to bren9en, ondanks het
9e9even dat de boeken afweken van de standaardliteratuur van die ti1d, nauweliJjks
9erecenseerd werden en slecht verkochten . AIS tweede factor kan de undergroundpopulariteit bi1j onder andere studenten vanaf 1959 worden genoemd ; studenton staan i n
direct contact met de academische wereld en zullen er wellicht later ook d eel van uitmaken .
Ten derde liet Vonnegut vanaf 1964 meer van zich horen in de vorm van artikeIen en
recensies . Daardoor werd hi1' meer zichtbaar, en kre9en recensenten ook meer
aanknopin9s punten om hem to beoordelen . Somme9en zien de ontwikkelin9 van de kwaliiteit
van het werk als belan9ri1jke factor, maar ik sluit me aan bi1j de institutionalisten die ni et
geloven in de mogeliJjkheid van een obJjectieve beoordelen9 van de kwalitoit van teksten .
Bovendien zien we hoe in veel artikelen die na de publicatie van Slaughterhouse-Five
verschenen de vroege werken van zeer hoge kwaliteit worden beschouwd . Over de kwaliteit
an sick is dus weini9 to ze99en . Wellicht valt er meer to ze9gen over literatuurcritici : "Nearly
all bookish people are snobs and especially the more enlightened among them . They are apt
to assume that if a writer has immense circulation if he is enjoyed by plain persons, and if he
can fill several theatres at once he cannot possibly be worth reading and merits only
indifference and disdain ." Arnold Bennett in Evening Standard 19 1juli 1 928, in : Leavi s 1979,
p 42
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Myriam Schulze studeerde literatuurwetenschap can de Universiteit Utrecht en is momenteel werkzaam
ale redacteur bi]
1 Sdu in Den Haa9 . Dit artikel schreef ze naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over
de receptie van Kurt Vonnegut.
Literatuur
Pierre Bourdieu, Opstellen over smack, habitus en het veldbegrip (ed . Dick Pels) . Amsterdam 1989 .
Pamela S . Dear (ed .), Contemporary Authors . New Revision Series, vol . 49 . Detroit 1995 .
Richard Giannone, Vonnegut. A Preface to his Novels. Port Washington/Londen 1977 .
James R . Giles en Wanda H . Giles (ed .), Dictionary of Literary Bibliography, vol . 152 . Detroit, Michigan
1995 .
Paul Hernadi, Beyond Genre . New Directions in Literary Classification . IthacalLonden 1972 .
Arnold Heumakers, Onleefbare waarheden . Baarn 1990 .
Elrud Ibsch, Dick Schram en Gerard Steep (ed .), Empirical Studies of Literature . Proceedings of the
Second IGEL-Conference, Amsterdam 1989 . Amsterdam/Atlanta 1991 .
Susanne Janssen, 'The modus operandi of literary reviewers' . In : Elrud Ibsch, Dick Schram en Gerard
Steep (ed .) . Empirical Studies of Literature. Proceedings of the Second /GEL-Conference, Amsterdam
1989 . Amsterdam/Atlanta 1991 .
Susanne Janssen, 'Kopland en de kritiek' . In : Ton Bevers e .a . (ed .) . De Kunstwereld. Produktie,
distributie en receptie in de wereld van kunst en cultuur . Hilversum 1993, pp . 268-303 .
Jerome Klinkowitz en John Somer (ed .), The Vonne9ut Statement . New York 1973 .
Highbrow/lowbrow The Emergence of Cultural Hierarchy in America . Cambridge,
Lawrence W . Levine,.
Mass ./Londen 1988 .
James Lundquist, Kurt Vonnegut. New York 1977 .
Charles Allan Madison, Book Publishing in America . New York 1966 .
Scott McCracken, Pulp . Reading Popular Fiction . Manchester/New York 1998 .
Bo Petterson The World According to Kurt Vonnegut. Moral Paradox and Narrative Form . Abo 1994 .
. Hamden 1987 .
Asa B . Pieratt Jr., e .a . (ed .), Kurt Vonne9ut, A Comprehensive Bibliography
Peter J . Reed, Kurt Vonnegut, Jr. . New York 1972 .
C .J . van Rees, 'How a literary work becomes a masterpiece : on the threefold selection practised b Y
literary criticism' . In : Poetics 12 (1983), pp . 397-417 .
C .J . van Rees en Jeroen Vermunt, 'Event history analysis of authors' reputation : Effects of critics'
attention on debutante' careers' . In : Poetics 23 (1996), pp . 317-333 .
Stanley Schatt, Kurt Vonnegut, Jr. . Boston 1976 .
John Tebbel, A history of book publishing in the United States, deel 4 . New York 1981 .
John Tebbel en Mary Ellen Zuckerman, The Magazine in America 1741-1990 . New York/Oxford 1991 .
'Works of Kurt Vonne9ut : Annotated Bibliography', Electric Library (http : wws .elibrary.co m )
'Works of Kurt Vonne9ut : Critics respond to Slaughterhouse-Five' . Electric Library
(http : wws .elibrary.co m )
Websites

The Vonne9ut Web : httP :Iwww.duke .eduhcrh4lvonne9utl

Vooys 4 - Jaargang 19

207

Geweld, seks en religie

Over Wolkers' De wet op het kleinbedrijf en Rene Girard

'De wet op het kleinbedri1jf' van !an Wolkers bleef Ian9 onbe9rePen, critici rea9eerden
9eschokt op het verhaal . Ze vonden dat de dood van een van de hoofdPersona9es to
onverwacht kwam . Dat zi1'n dood onafwendbaar is, en 1'uist heel re9elmati9 wordt
aan9ekondi9d door allerlei subtiele elementen in de tekst toont Mariska Kleinhoonte van
Os aan in haar bi1'dra9e . Zi1' laat zien dat de theorieen van de Franse filosoof, theoloo9 en
antroPoloo9 Rene Girard kunnen leiden tot een beter be9riP van het korte verhaal uit de
verhalenbundel De hood met de blauwe tong.
Mariska Kleinhoonte van Os

Dit afschuwelijke verhaal is van een zodani9e
liederlijkheid dat iedere normale lezer- ook de
moderne lezer die bereid is veel to accepteren, er
zich door bevuild bezoedeld en beledi9d moet
9evoelen . Daar is 9een enkel verband meer met
bevrijdin9
of onrust om de mens
enige innerlijke
l
l
althans niet of nauwelil jks onderkenbaar. Het is o p
zil jn best een stuk pathologische smeri9held het
versla9 van een ziekeli jke obsessie, dat misschien
in het archief van de psYchiater thuis hoort maar
in elk geval niet in de literatuur. Of is het alleen
maar een wal9l
elijk en weerzinwekkend wal9'l
eli'k
bedenksel dat ons moet epateren maar dat
inte9endeel afkeer inboezemt?Brandt 1967,
p41

Dit alles verpletterende oordeel komt van Willem
Brandt en betreft 'De wet op het kleinbedriJjf' uit de
bundel De hond met de blauwe tong 1964 van Jan
Wolkers . Deze verrewe9 Ian9ste vertellin9 uit de
bundel 9aat over een kunstschilder die als kind een
meneer Savijn heeft leren kennen die hem altijd angst
heeft in9eboezemd . Savijn is een zieli9e, oudere man
met exhibitionistische en narcistische trekken . Savijn
wit model staan voor de schilder. HiJ' poseert als
Johannes de Doper en de schilder be9int hem op zeer
9eniepi9e wi1jze to treiteren . Plotselin9 duikt er een
vriend van de schilder op, de bultenaar Leendert . HijJ
vernedert Savijn op een afschuweli1jke manier . Hi1j last
hem masturberen in het 9ezelschap van een
tekenklasJje en kroont hem als een Jezus . Leendert
verantwoordt ziJjn laden door to ze99en dat hi1 j Savi1jns
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meest verbor9en verlan9ens heeft bloot9ele9d . Savijn
is na afloo zo versuft dat hij het and verlaat de
straat oprent en onder een tram komt .
De critici Jliken het unaniem eens to ziJjn over de
aflooP van de vertellin9 . Savijn onder een tram laten
komen is in hun o9en een wet heel 9emakkeli1jke
oplossin9 . Savi1jns dood maakt zo in een klap een
einde aan de verwarde situatie die 9aandewe9 was
ontstaan . Het punt van kritiek op dit einde was dat
Wolkers het voor de lezers niet heeft aan9ekondi9d .
Het zou een to 9emakkeliJ'ke oplossin9 ziJjn voor een
moeili1'ke situatie .
Bi1j lezin9 van het verhaal ziJjn oordelen als wal9in 9 .
smeri9held en weerzin inderdaad voor de hand
li99end . Wat er 9ebeurt is to afschuweli1jk voor
woorden en steeds vraa9t de lezer zich af : 'waarom?'
en 'hoe kan dit 9ebeuren?' . Maar 'De wet op het
kleinbedriJjf' is veel meer dan viezi9held en wal9in 9
alleen . Misschien dat de critici biJ ' hun beoordelin9 de
aanloop naar dit to9ische einde Jjuist door die
smeri9held' niet hebben zien aankomen .
Kan 'De wet op het kleinbedri1jf' niet worden
verklaard vanuit een antropolo9isch kader biJjvoorbeeld? Is wat in het verhaal 9ebeurt een zo
primitieve en oermenseliJjke 9ebeurtenis dat dat9ene
wat we lezen ons slechts kan verbi1jsteren? En is het
einde van de vertellin9 niet 9ezocht maar 1juist
een onontkoombaar 9evol9 van wat er eerder is
9epasseerd? Is er biJjvoorbeeld een verband tussen
Savijn die als Johannes de Doper poseert en later als
een Jezus 9ekroond wordt en zi1'n dood op het
einde?

De mens als onauthentieke Persoonli1'kheid
Als leidraad voor de her inter retatie van 'De wet o
het kleinbedri1j f' heb ik de theorieen van de Franse
antropoloo9, theoloo9 en literatuurwetenschapper
Rene Girard 9enomen . Girard 9eeft in zijn publicaties
een nieuwe ki1jk op oeroude vra9en en problemen over
de oorspron9 en ontwikkelin9 van mens en cultuur.
Niet alleen in antropolo9isch en filosofisch opzicht is
zijn werk vernieuwend ook west hiJj op een uiterst
boeiende en doeltreffende manier de 9rote werken uit
de wereldliteratuur to interpreteren en oordeelt hij1
to9eli1jkerti1j d hard over literatuurwetenschappers die
niet zien hoe de wereld in elkaar steekt . Zi1j zijn wat
Girard betreft niet in staat literatuur op 1uiste wi1jze to
bekritiseren .
Aan de hand van drie van Girards belan9ri1jkste
be9rippen to weten de mimesis, het zondebokmechanisme en reli9ie zal ik bewi1jzen dat het einde van dit
verhaal niet 9etui9t van 9emakzucht maar dat
Wolkers' vertellin9 vanaf de eerste bladzi1'de aanstuurt
op de flood van SaviJjn .
Girards basistheorie over mimesis verschilt van die
van Griekse wi1s9eren zoals Plato en Aristoteles . Zij1
bedoelden met flit be9rip de uitbeeldin9 of representatie
van de werkeli1jkheid in het kunstwerk . Girard spreekt
over mimesis als mechanisms van nabootsin9 flat door
mensen 9ebruikt wordt op verschillende vlakken van het
leven flat in combinatie staat met het verlan9en . De
9rondsla9 van de ideeen van Girard is flat hi1 j afstapt van
het romantische denken . Binnen flit denken is men
swan overtui9d flat de mens een authentieke of
on9inele persoonli1jkheid is die zelf zijn verlan9ens kiest .
Girard wi1jst flit denken af. HiJ' 9elooft niet flat een mens
uit zichzelf din9en be9serf maar flat hi1j die alti1jd
aan9ewezen kriJ9t door lets of iemand anders . liefde o p
het eerste 9ezicht is in zijn o9en onmo9eli1jk .
Vol9ens Girard is het menseli1jk verlan9en mimetisch
bepaald . Daarmee bedoelt hiJj flat het verlan9en bemidfield dus via lets of iemand anders verloopt en
niet spontaan kan worden op9eroepen . Girard is swan
overtui9d flat ieder mens verlan9t naar lets, waarvan
hiJj niet preties west wat het is . leder mens verlan9t
naar een zi"n
J . Aan9ezien Girard 9elooft flat het verIan9en en de be9serfs alti1jd via lets of iemand anders
verloopt, ontstaat er een driehoeksverhoudin9 tussen
het subject de9ene die be9serf het object (degene
die of flat9ene flat wordt be9eerd en de bemiddelaar
of het model de9ene die de be9serfs in bewe9in 9
bren9t . De9ene op wie de mens zijn verlan9en en
bewonderin9 richt, het model beschikt in de o9en
van het subject over een sup erieur zi"n
J .

Exhibitionistische nei9in9en en sadomasochisme
Een to9ische vraa9 is vervol9ens of er in 'De wet op het
kleinbedriJ'f' ook een 'mimetische driehoek' is aan to
wizen
. Deze theorie kan wellicht de onderlin9e
J
verhoudin9en tussen de personages meer helder
kriJ9en . Het verwarrende is echter dat Wolkers zelf ook
met de term 'model' s eelt maar dan in relatie tot de
schilderkunst .
In 'De wet op het kleinbedri1jf' is er sprake van een
speciaal snort be9serfs die de mimetische driehoek
9enereert : de seksuele be9serfs . Meneer SaviJjn wordt
neer9ezet als een zieli9, miserabel fi9uur . HiJj is
meeli1jwekkend maar ook afstoteli1jk en smeri9 door het
9edra9 dat hiJ j tentoonspreidt . Savi1jn last de lezer een
dubbel 9ezicht zien . Aan de ene kant heeft hiJj een
9odvrezende inborst, maar daaronder schuilt een
huichelaar. Het eni9e waar hi1 ' op uit liJjkt to zi1n, is zich
to kunnen uitkleden voor een vrouw of een 9roepJ'e
vrouwen . Naast deze exhibitionistische nei9in9en ,
vertoont Savi1'n ook 9edra9 dat in de psYcholo9ie wordt
omschreven als masochisme . Savi1'n heeft vernederin 9
en lichameliJjke mishandelin9 nodi9 om tot seksuele
bevredi9in9 to komen . "Ik zou ook vast9ebonden voor
ze willen zi1n, zei hiJj hees . U zou me als slaaf aan ze
kunnen verkopen . Niet echt natuurli1k, maar als een
snort toneel . Ze mo9en dan in mi1 ' kniJpen om to ki1jken
of mi1'n spieren krachti9 ziJ'n ." Wolkers 1964, p .111
De ikfi9uur daarente9en was als kind erg bang voor
meneer Savi1jn . HiJ' spself in op de al aanwezi9a an9step
en verlan9ens van Savi1jn en maakt daar vervol9ens
misbruik van . De schilder behandelt hem zo li1jkt het oP
een 9oedaardi9a manier, maar steeds west hiJj SaviJjn o p
een spoffends manier op zijn zwakke plekken to raken .
Het kwellen door de ik komt voort uit lust tot kwellen .
Het sadistische zit dus in het spelen met andermans
9 evoelens en heeft to maken met het aantrekken en
afstoten van iemand . Maar het pesten is ook een middel
om de angst die SaviJjn urns9er bi1j hem opwekte onder
controls to houden . Zolan9 iemand zich last pesten
door de ander, heeft die ander macht over hem en kan
die9ene dus 9een angst bi1 j de ander tewee9 bren9en .
Het pesten en vernederen . is een wisselwerkin9 tussen
de9ene die het doet en de9ene die het onder9aat .
Hoe zou 1je de onderlin9e verhoudin9en van de
personages in de mimetische driehoek kunnen uittekenen? In de driehoek neemt SaviJjn de plaats in van
het subject flat zich probeert to schikken naar het
patroon flat zijn modellbemiddelaar nameli1"k de
schilder hem voorhoudt . Het begeerde object
waaraan Savi1jn via zijn model hoopt to komen zijn
meis1'es die naar hem komen kiJjken wanneer hi1 ' als
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naaktmodel optreedt . In de psYcholo9ie wordt de
relatie tussen Savi1jn en de schilder omschreven als
sadomasochisme . Girard plaatst dit be9rip in zijn
theorie over de mimesis . Vol9ens hem is sadomasochisme een extreme vorm van het mimetische
verlan9en waarbi1 j het subject op zoek 9aat naar een
bovenmati9, suPerieure bemiddelaar, die hem een
object aanwi1jst dat moeili1jk is to verkri19en . Dit
element van onbereikbaarheid zor9t er biJj het subject
voor dat het object en de bemiddelaar be9erenswaardi9 worden . In het verleden is er een soon
verbond 9esloten tussen de ik en meneer SaviJjn . 0 P
de een of andere manier voelt Savi1jn dat de ikfi9uur
lets heeft waarvan hiJj verstoken is 9ebleven . Girard

9ebruikt de term insuffisance om dat 9eesteli1jk tekort
aan to duiden dat men biJj zichzelf voelt als men
iemand bewondert . SaviJj n hoopt via de schilder tot
een zi1jnsvolheid to komen . Aan9ezien de schilder er in
de o9en van Savi1jn voor kan zor9en dat er Jjon9e
meis1jes naar zijn naakte lichaam komen ki1jken neemt
hi1j de schilder, zoals 9eze9d, als model . Het model
fun9serf als voorbeeld hoe Savi1jn zichzelf tot een
sup erieur zijn
kan verheffen . Dat probeert Savi1jn door
J
zijn lichaam in het middelpunt to stellen en zichzelf tot
model to verheffen . Daar komen zijn narcistische
trekken naar boven . Model willen zi1n, maar verdoemd
zijn tot subject, omdat niemand behalve hi1jzelf hem
als model zal nemen . Dit leidt er bi1j SaviJj n toe dat hij1
9enoe9en li1jkt to nemen met zijn subJjectpositie en dat
hiJj deze rol tot het uiterste aanvaardt . De schilder is
echter niet eenduidi9 in de tekens die hiJj Savi1n 9eeft .
Eerst Pri1'st hi1j hem clan weer vernedert hiJ ' hem . Hi1j zet
zijn vriendin Ank in om complimenten over de
narcistische SaviJ'n uit to storten . De schilder zor9t
ervoor dat het contrast tussen priJjzen en vernederen
voelbaar aanwezi9 bli1jft . Savi1jn is niet in staat deze
to9enstriJjdi9held bi1j zijn model waar to nemen hij 1
raakt erin verstrikt . Door deze onmacht is hiJ' in staat
zijn ei9en on9eluk to veroorzaken . De mimesis
veroorzaakt zijn ei9en mislukkin9, omdat SaviJ'n zich
blindelin9s aan de schilder overlevert . De to9enstellin 9
die de schilder vaak op een li1jn met Ank uitdraa9t ,
wordt steeds strakker, maar nei9t met de komst van
Leendert zo halverwe9e het verhaal, naar de
destructieve kant . De relatie tussen de schilder en
Savi1j n was tot dan toe stabiel, maar dat bli1jft ze niet .
De verrottin9 van de 9eli1'kheid
Girards theorie van de mimesis bouwt verder op nietstabiele mimetische relaties . Girard laat zien wat
er 9ebeurt als mimetische relaties uit de hand topen .
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In een stabiele relatie worden er door de driehoeksbe9serfs verschillen 9ecreeerd tussen subject en model .
De positie van beide is duideli1k, ze zullen nooit
onderlin9 inwisselbaar zi1n, omdat de een nu eenmaal
subject is en de antler model . De verschillen bli1jven

behouden omdat ieder zich aan zijn rol in de
mimetische driehoek houdt . Maar wanneer zich plots
iemand opdrip9t die de verhoudin9en binnen de
driehoeksbe9serfs aan het schommelen bren9t .
bi1jvoorbeeld door zelf een van de rollen to willen
vervullen kunnen de emoties 9aan botsen . De posities
zijn niet meer duideli1k, niemand west meer wie model
staat voor wie . leder kan zowel de rol van subject als die
van model vervullen . De verschillen verva9en . De
mimetische crisis is ontstaan . Deze crisis voltrekt zich in
een soon roes waarin niemand meer west wie zijn
meerdere of onder9eschikte is . Model , subject en object
worden onderlin9 inwisselbaar. Girard noemt deze crisis
zelfs offercrisis omdat er uiteindeli1jk lets of iemand
9eofferd client to worden om de verschillen weer tern 9
to bren9en . Wie of wat wordt 9eofferd is de zondebok .
De term 'zondebok' die Girard in zijn studies in
een nieuw persPectief Plaatst is afkomsti9 uit de
bi1jbel en verwi1jst letterliJjk naar een van de twee
bokken die is betrokken bi1 j het verzoenin9sritueel o p
Grote Verzoenda9 . De ens bok wordt 9eofferd de
andere bok wordt door handople99in9 met de
zonden van de hele 9emeenschap beladen . Deze
zondebok wordt de woesti1jn in9estuurd en
verbannen . Zo wordt een 9emeenschap vri19emaakt
van zonden . Girard herkent dit mechanisms in de
moderns maatschappiJj en toont aan dat het no g
steeds een functie heeft in het oplossen van crisis .
Het zondebokmechanisme verlooet meestal vol9 ens een vast stramien . Nadat de Girardiaanse
offercrisis is ontstaan zoals hierboven uit9ele9d, most
er een manier worden 9evonden om de verschillen to
herstellen . Vol9ens Girard wordt een aantal individuen
in een 9roep in staat 9eacht hun verrottin9 van
9eli1jkheid over to dra9en op de massa . Het slachtoffer
wordt uit die individuen 9ekozen Girard noemt dit de
slachtofferselectie
en voldoet aan een aantal
kenmerken . Hi1j neemt een uitzonderin9sPositie in
bi1jvoorbeeld omdat hiJj konin9 is, of wees . HiJj is een

vreemdelin9, een 9ebrekki9e, een arms of een riJjke .
Denk hierbi1j aan de mYthe van Oedipus . Hi1j was een
vreemdelin9, want niet afkomsti9 uit Thebe, en een
9ebrekki9e, want hi1j had 9ezwollen voeten en hinkte .
Daarbi1 j droe9 hi1j de verrottin9 van de 9eli1j kheid over
omdat hiJj de verschillen uitwiste door met zijn moeder
to slapen en zijn vader to vermoorden .

illustratie Kim Bell
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De9ens die aan de slachtofferkenmerken voldoet
wordt door de massa uit9ekozen om als zondebok
op to treden . Vol9ens Girard is hiJ j onschuldi9, maar
zijn
vervol9ers
beroepen
zich
zijn
op
slachtofferkenmerken om aan to 9even dat hiJj wel
de9eliJjk schuldi9 is . De
zondebokuitdriJvin9 werkt
alleen wanneer de massa collectief in de schuld van
het slachtoffer 9elooft.
Door de zondebok uit to
driven to verbannen of to vermoorden keren de
verschillen tussen de mensen weer tern9 en daardoor
herstelt de orde .
Valt een der9eli1jk mechanisms ook in 'De wet o p
het kleinbedri1jf' aan to wi1jzen? Zoals 9eze9d is de
relates tussen SaviJj n en de schilder eerst stabiel . Er is
een superieure bemiddelaar de schilder die ervan
9eniet zijn onderdani9 subject SaviJn to pesten en to
vernederen . Andersom 9eniet SaviJjn op zijn beurt van
die vernederen9en die zijn model hem opzetteli1jk laat
onder9aan . Maar dan komt het personage Leendert,
de bultenaar, het verhaal binnen9ewandeld . De
situatie verandert met zijn komst vri1'wel onmiddelliJjk .
Leendert 'de aangewezen persoon voor u'
Leendert Simons is op z'n zachtst 9eze9d een vreemd
fi9uur. Een student in de theolo9ie die nests anders
doet dan de spot driven met het 9eloof . En dan zijn
uiterliJjk . HiJj heeft een bochel waardoor zijn stem
vervormd door de verwron9en borstkas naar buiten
9almt . Hi1j heeft een 9root bonki9 hoofd en zijn haar
sprin9t biJ' de scheidin9 vreemd omhoo9 . Savi1jn noemt
hem een vreemde- iemand die no9 nest is in9ewi1jd in
de '9eheimen' van het schildersatelier. Girard zou hem
een '9eboren' zondebok noemen maar Leendert
voorkomt dat hi1' door de 9roep wordt 9epest door zelf
het heft in handen to nemen . BiJ j binnenkomst start hi'1
direct met het treiteren en vernederen van die anders
zwakke fi9uur meneer SaviJjn . Door alle aandacht op
hem to vesti9en leidt hi1 j die van zichzelf af . De
aanwezi9en in het atelier li1jkt het nest uit to maken
wee er 9epestwordt als er maar iemand wordt 9epest .
Leendert drip9t zichzelf in de mimetische driehoek
op als een rivaliserende bemiddelaar . In to9enstellin 9
tot wat Savi1jn dacht is het nest de schilder die hem
aan zijn be9eerde object kan helpen maar is dat
Leendert . Zo wil Leendert hem althans doen 9eloven .
Wanneer Savi1jn aan9eeft pas tern9 to zullen komen
wanneer de schilder een club van J'on9e meisJjes heeft
die zijn lichaam zal bestuderen men9t Leendert zich in
het 9esprek . "'Want als het u om studieuze 1jon9e
meisJjes to doen is dan ben ik 1juist de aan9ewezen
persoon voor u . ."'Ibidem . p . 149 Savi1'n wil echter
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nests van Leendert weten . Leendert spot met het
9eloof dat voor SaviJjn zo belan9ri1jk is . Naast dat hij1
hem uitmaakt voor alles wat rot is . Jas9t hi1j hem ook
no9 eens de stuffpen op het liJjf . De situatie was stabiel
maar nu probeert de vreemde Leendert de plaats van
de schilder in to nemen door zichzelf allerlei
kwaliteiten toe to dichten die hi1j helemaal nest bezit .
De vrouwen zouden zeer 9einteresseerd in hem ziJ'n ,
Jjuist vanwe9e zijn bochel en hi1j schept op over de
omvan9 van zijn 9eslacht . SaviJjn zal Leendert nooit
actspteren laat staan kiezen als nieuwe bemiddelaar.
Leendert is 9een superieure bemiddelaar. Savi1jn en
Leendert zitten wat betreft hun socials en uiterli1jke
voorkomen op een liJjn . Leendert is nest de
onoverwinneli1jke rivaal die Savi1jn node9 heeft . Met de
komst van Leendert raakt SaviJ'n steeds meer zijn
houvast kwi1jt. Leendert wil hiJj nest als bemiddelaar,
maar Leendert kan hem wel verschaffen wat hiJ j wil .
Omdat de schilder hem aanmoedigt op het voorstel in
to 9aan- doet SaviJjn dat . Met alle 9evol9en van dien .
De offercrisis drei9t doordat de onderlin9e verschillen
door Leendert onzeker worden . Het zondebokmechanisme wordt Ian9zaam in gang gezet .
Het dubbele 9ezicht van duivelse aard
Leendert versnelt het protes van de mimetische
be9eerte dat aan de gang is tussen Savi1jn en de
schilder. Hi1 j komt erachter wat SaviJjn be9serf en hij1
zor9t er min of meer voor dat die be9serfs wordt
vervuld .
Leendert wordt door Wolkers als een duivelachti 9
fi9uur neer9ezet . HiJj is een bultenaar en hi1j toont een
dubbel 9ezicht . Uit de vol9ends citaten bliJjkt de
duivelse aard van Leendert .
Hi]] antwoordde nest maar zi ln 9ezicht vertrok
Hi
zich tot een satanische 9l
ri jns en zi
J "n o9en leken
licht of to stralen toen l hi' schoks9l
ewi"s in het
donkere traP9at verdween . Ibidem- p . 156
-Zwavel he riep Leendert . Ibidem , p . 161
. . alsof Leendert die verkrampt voor hem
stond ze met zijn demonische blik uit de
kassen trok . Ibidem, p . 171
De duivel of Satan zoekt vol9ens Girard navol9in 9
Girard 1999 hoofdstuk 3) . Hij wer t zichzelf o als
model . Dit is preties wat Leendert doet . Hi1j wil Savi1jn
verleiden toe to 9even aan zijn nee9in9en te9en alle
moraal in . Det is de duivel in zijn eerste 9edaante, de

duivel die verleidt en lokt. Leendert verleidt Savijn met
de 1jon9e meis1jes . Hierdoor bren9t hiJ j de bestaande
posities aan het wankelen . Er ontstaat chaos . Savijn
weet niet meer naar wie hi1j moet luisteren en hi1j wordt
in de war 9ebracht door het 'slechte' van Leendert die
hem 1juist het '9oede' belooft to bren9en . Er zi1jn in
eerste instantie weini9 verschillen tussen Leendert en
SaviJjn . Leendert veroorzaakt de verschillen door 9rote
nadruk to le99en op alle zwakke kanten van SaviJjn .
Het ziJjn voornameli1jk aanvallen op zilj n uiterli1jk en
manneli1jkheid . "Hi1j heeft niet eens een lul rie p
Leendert spottend . . . . Ik heb alleen maar 9eze9d dat
hiJ' 9een lul heeft zei Leendert . Het is toch 9oddomme
ook zo . Je kan dat rimpgill9e uitstulpseltJj e moeiliJjk een
knaap van een pik noemen ."Ibidem, p . 143 Savijn
be9int te9en to stribbelen . Hi1j beklaa9t zich to9enover
de schilder. De chaos neemt toe . Wat de anderen
allan9 dachten noemt Leendert nu bi1j de naam . Hij1
scheldt Savijn uit voor misbaksel . Dan 9ebeurt er lets
heel belan9ri1jks . Tot dan toe heeft Savijn niets 9ezegd
over de butt van Leendert . HiJj heeft de coo9eli1jkheid
om hem tern9 to pesten niet benut . Maar dan ze9t hi1j :
"'U bent ook niet een van de mooisten ."'Ibidem
p 169
Dit citaat is cruciaal . Wat hier 9ebeurt is dat de
verschillen die Leendert zo krampachti9 in stand wilde
houden in een opmerking teniet worden 9edaan .
Savijn maakt zichzelf en Leendert tot elkaars 9eli1jken .
Wanneer Savijn op zi1jn voorstel in9aat en de 'buit'
binnen heeftJ durft hi1j Leendert to straffen voor alle
beledi9in9en die hiJj over zich heen heeft laten komen .
Dan verschi1jnt de duivel in ziJjn tweede 9edaante een
duivel die obstakel wordt. ZiJ'n woede keert zich tegen
Savi1'n . De Girardiaanse offer crisis is ontstaan ; de
mimetische crisis waarin de eni9e oplossin9 kan li99en
in de verdri1'vin9 van een zondebok . Het 9eweld breekt
los in de er9ste vorm van wat mensen andere mensen
kunnen aandoen .
Paradoxale belichamin9 van orde en wanorde
Wanneer de ontstane offercrisis tot een 9oed einde wil
worden 9ebracht dan kan dat vol9ens Girard op 9een
andere manier dan om in het zondebokmechanisme
een bevredi9ende oplossin9 to vinden . Vanaf het
moment dat Savijn en Leendert tot elkaars 9eli1jken ziJjn
9eworden nemen de beledi9in9en en vernederin9en
toe in aantal en hevi9held . Leendert be9int to
schreeuwen zi1jn stem shat over, zi1'n o9en puilen uit
zi1jn oo9kassen . Savijn ziet de monsterli1jkheid in en
buiten zichzelf plaatsvinden . Hi1j vol9t het 'smeri9e'
bevel van duivel Leendert op . De duivel heeft als

belichamin9 van de be9eerte Savijn ertoe verleid om
toe to 9even aan zi1jn verlan9ens . Maar omdat Savijn
hem met zitjn '9eli1jkmakende' opmerkin9, van bekorende duivel in opponent heeft veranderd heeft het
protes een dwan9coati9 karakter 9ekre9en . Voordat ik
de explosie van 9eweld zal bespreken citeer ik de
scene eerst 9edeelteliJjk .
Zie lje dat lje staat to druipen- vuilak ,
schreeuwde Leendert. Zie Ije die sli1jmdraad
tussen Je Poten han9en?! Meneer Savijn drukte
ziJ jn handen te9 en zi 1 "n liezen en keek Leendert
met wi I "d oPen9esperde o9en hulpeloos aan . Vooruit 9a lje afritsen siste hiJ]. Dat wilJje toch
zo 9 raa9 . Ze kil jken naar Jje, vooruit, ze ki1jken!
Meneer Savijn
on met beide handen zijn
I beg on
9 eslacht to wriI ven . . .
lneens 9 in 9 zi1 n 9J
ehi~9 over in een paar here
dierlijke
kreten . Zijn
J
1 o 9en draaiden we9 alsof hi]1
dood9in91
. Hi ] zakte door zi1jn knieen, wankelde
en vigil van de verho9in9 af. Vlak voor Leendert
bleef hi l] li99en . . . . Leendert 9 reep het bos
i]zerdraad
en drukte dat met beide handen o P
J
de kale schedel van meneer SaviI n . . . . Meneer
SaviJ] n richtte met een kreet van pJ
ijn zi'n
J hoofd
op . Het bloed stroomde lan9J
s zi ]n 9 ezicht.
Ibidem pp .171-172
Savijn heeft 9een andere keuze dan het 9ebeuren to
onder9aan . Er is 9een verdedi9in9 denkbaar te9en een
viand
die God of de dood niet vreest . Leendert is
1
bezeten en deze bezetenheid is besmetteli1jk . Het li1jkt
alsof er een hYsterische mimesis plaatsvindt .
De bezetenheid van Leendert shat over op de rest
van de aanwezi9en . Ze ziJjn alleen no9 in staat toe to
ki1jken, protest is er niet . "Meneer Savijn draaide zich
Ian9zaam om . Zi1jn slaafse hondeo9en konden zich niet
losmaken uit de felle blik van Leendert. Hi1j was
helemaal in de ban van hem . Wi1 j allemaal trouwens ."
Ibidem, p .170 Om de rust to laten tern9keren moet
er lets 9ebeuren . De relatie tussen Savijn en de rest van
de aanwezi 9 en - de schilderr Ank Wies en To - is door
Leendert al dermate verstoord dat enkel het
we9sturen van de plaa99eest Leendert niet 9enoe9 is .
De vervallen verschillen tussen Leendert en Savijn en
de sterk aan9etaste verschillen tussen Leendert de
meisJjes Savijn en de schilder, schreeuwen om herstel .
De dood van Savijn aan het einde van de vertellin 9
komt op deze manier in een heel antler licht to stann .
Er had al slachtofferselectie phats9evonden .
Ondanks het felt dat Savijn en Leendert beiden dra9ers
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zijn van slachtofferkenmerken dwin9t Leendert of dat
SaviJjn tot zondebok wordt 9ekozen, SaviJjn op zijn
beurt doet niets om dat to voorkomen . Dat Savi1jn een
uitzonderin9spositie bekleedt is duideli1jk . Hi1j wordt
door zijn twee zussen buiten de maatschappijJ
9eplaatst en hi1' 9eeft zelf ook aan dat hiJj 'niet is zoals
ieder antler' . Een opmerkin9 als deze plaatst Savi1jn
zo'n zes keer in het verhaal
. 110 111 117 143,
145- 159 . Ook ze9t hiJ' een aantal keer dat hi1 j niet
sterk 9enoe9 is dat anderen een sterkere natuur
hebben dan hiJ' p . 124, 130, 131 . Die uitzonderin9spositie maakt Savi1jn ook op een andere manier zeer
9eschikt als slachtoffer hiJj zal niet snel worden
9ewroken . Een andere voorwaarde voor een '9eschikte' zondebok is dat niet alleen zijn vervol9ers maar
ook hi1jzelf in zijn schuld 9eloven . Savi1jn is ervan
overtui9d dat hi1j most worden 9estraft omdat hi1 j een
slecht mens is p . 119f 120 121 133 . Voor een
belangriJjk deel komt deze dran9 naar zelfpiJjni9in 9
voort uit de aard van de masochist maar voor Savi1jn is
het schuldi9 zijn pure ernst . Savi1jn is de9ens die
Leendert en zichzelf tot elkaars 9eliJj ken heeft
gemaakt . Leendert is als duivel de paradoxale belichamin9 van de orde en wanorde . De orde wordt
hersteld door wanorde uit to dri1jven . Door de
opmerkin9 van Savi1j n die Leendert aan hem 9eliJjk
maakt wordt hiJj besmet met de wanorde . Met Savi1jns
dood verdwi1jnt de wanorde . Aan het einde van het
verhaal 9aat het om de uitdri1jvin9 van de bezetenheid
en het daarmee 9epaard 9aande verlan9en van de
masochist om zichzelf uit to dri1 j ven .
De mimetische crisis wordt in dit verhaal op9elost
door het collectief uitdriJjven van een persoon met
slachtofferkenmerken van wie wordt 9eloofd dat hij1
schuldi9 is aan de ontstane crisis . In felts is het niet
werkeli1jk van belan9 of Savi1jn wordt 9edood of
voor9oed verdwi1jnt . De verbannin9 van de zondebok
is voltrokken . Leendert is niet Ian9er meer 9eli1jk aan
Savi1jn en ook de meis1jes en de schilder weten weer
wat hun positie is . De verschillen keren tern9 en
daarmee de rust .
Het evan9ells als ontmaskerin9 van het
zondebokmechanisme
De vraa9 die biJj iedere Wolkersinterpretatie van belan 9
is zal ook hier worden 9esteld : wat is de functie
van de bi1jbelse verwi1jzin9en die Wolkers impliciet
en expliciet in dit verhaal verweven heeft? In relatie
tot het 9edachte9oed van Rene Girard is deze
vraa9 temeer van belan9, omdat de biJjbel vol9ens
hem de waarheid omtrent de 9eschiedenis omvat .
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Zi1'n theorie over de zondebok 9aat no9 een sta p
verder dan de antropolo9ische en filosofische . Ze is
ook een theolo9ische . Waar de m he het zondebokmechanisms verhult door to laten zien dat het
slachtoffer werkeli1jk schuldi9 is denk aan Oedipus),
daar ontmaskert het evan9ells de mYthe en het
zondebokmechanisme . Vol9ens Girard zou in het
Oude en het Nieuwe Testament de sleutel tot de
ontrafelin9 van de m hen to vinden ziln, omdat door
de ontmYtholo9iserin9 die daarin plaatsvindt het
zondebokmechanisme wordt bloot9ele9d . De bi1j bel
biedt o deze manier een antro olo isch inter retatiekader.
Eerst even tern9 naar de mYthes . Vol9ens Girard
wordt het zondebokmechanisme in de m he verhuld .
In de m he van Oedipus wordt de schuld van de
zondebok sterk benadrukt . De misdaden die hiJ' heeft
be9aan vadermoord en slapen met zijn moeder
worden als oorzaak van de crisis 9ezien . ZiJjn uitdriJjvin 9
wordt 9erechtvaardi9d doordat zijn vervol9ers zich o p
zijn schuld beroepen . ZJjn uitdriJjvin9 bren9t de rust
tern9 in Thebe . Maar daar bli1jft het niet biJj . De
vormin9 van de m he 9ebeurt op basis van de
zo9enaamde werkeliJjke schuld van de zondebok ,
maar daarnaast wordtd hiJ j beschreven als de positieve
kracht die erin slag9de de rust to herstellen . Oedipus
heeft zich schuldi9 9emaakt aan misdaden die de
verschillen
tussen mensen
uitwissen
maar
to9eliJjkerti1jd heeft hiJj met zijn uitdri1jvin9 de verschillen
weer hersteld . Door de 9emeenschap wordt hiJ j op een
voetstuk 9aplaatst en in verband gebracht met
9oddeli1jke krachten . Hi1j is door zijn slachtofferkenmerken uitverkoren de rust weer to laten keren . In
plaats van zich op zijn schuld to beroepen, wordt het
slachtoffer na zijn dood 9esacraliseerd . Door deze
heili9verklarin9 wordt de wezenliJjke kern van het
zondebokmeschanisme verhuld maar client to9eli1jkertiJjd als bouwsteen voor de samenlevin9 .
Doordat de mYthes vanuit het perspectief van de
vervol9ers zijn 9eschreven, bli1jft het zondebokmechanisme verbor9en maar vol9ens Girard vindt iedere
maatschappi1 j j1uist in deze m hes zijn oorspron9 . En
die oorspron9 zal uiteindeli1jk altiJjd tern9 to voeren zijn
op het zondebokmechanisme .
Waar door bestudering van oude teksten zoals de
mYthe bli1jkt dat de menseliJjke cultuur zich tot doel
gesteld IiJjkt to hebben de ei9en oorspron9 to verhullen
in collectief 9eweld, daar is er een oude tekst die het
zondemechanisme niet bedekt maar 1juist blootle9t :
de biJj bel . De bi1jbel neemt niet het perspectief van de
vervol9ers in, maar laat de stem van de slachtoffers

horen . De evangelien 9aan over het IiJjden van Christus ,
net als de m hes over het li1jden van andere slachtoffers gaan . Zo'n Ii1jdensdrama is nodig om nieuwe
m hes to doen onstaan maar is ook nodi9 om een
tekst voort to brengen die Jjuist aan de mYtholo9ie een
einde maakt . De bi1jbel doet dit . De evang elien wizen
J
hun vervolgin9 af . ZiJj zorgen ervoor dat men niet meer
in de schuld van het slachtoffer 9elooft . Het nieuwe
testament 9eeft hier voldonde aanleidin9 voor
wanneer Jezus ze9t dat zi1j hem zonder reden hebben
9ehaat . Waar de massa biJj Oedipus aanvaardt dat zi1jn
incestueuze gedra9 de oorzaak is van de pest in Thebe ,
daar wordt in het IiJjdensverhaal de aanvaardin9 van de
schuld van het slachtoffer 1j uist ofgewezen .
Eerst wordt de meni9to mee9esleePt door de

beschuldigin9en die te9en Jezus ziJn 9ericht . Jezus
wordt als de oorzaak van de chaos in de samenlevin 9
9ezien . 0p zeer grote schaal is er een offercrisis
9annee die het hele sociaal-culturele politiek en
maatschappeliJjk leven beheerst . Er zi1jn wri1jvingen
tussen de Romeinen en de 1joden en onder de Jjoden

zelf tussen de Farizeeen en Sadduceeen . Jezus gaat de
discussie betreffende het 9eloof aan met verschillende
schrift9eleerden . Door zich als zoon van God op to
werPen, keert hiJ j zich tegen hen .
HiJ ' wordt op9epakt voor de massa 9eleid en
beschuldigd . De menigto schreeuwt om zi1jn dood en
Jezus wordt gekruisi9d . Toch weerklinken er togeneluiden vanuit het ers ectief van het slachtoffer .
Jezus is niet werkeli1jk schuldi9 . En Jezus zeide : "Vader,ver9eef hun- want ze weten niet wat ze doen ." Lukas
23 : 34
Ze zi1jn beneveld door de mimetische roes van de
offercrisis . De uitdriJjvende kracht van de menigto
wordt blootgele9d . Wat er vervol9ens in de m he
9ebeurt wordt in het evan9elie na9elaten : het
slachtoffer wordt achteraf niet 9esacraliseerd . Jezus
heeft zich niet schuldig gemaakt aan 9eli1jkmakende
misdaden en zi1jn dood brengt 9een werkeli1jke redding .
ZiJjn wonderli1jke leven en ziJn 9ewelddadige dood
leg9en in alle facetten het zondebokmechanisme
bloot . Ook ziJjn opstandin9 uit de dood is geen
sacralisatie . Het is de eni9e mogeliJjkheid om na het
hoo9topunt van de ontmaskelin9 van het zondebokmechanisms de kruisi9ing . deze kennis door to geven
aan zi1jn volgelfin9en . 0P deze wi1jze ontmaskert de
bi1jbel het gewelddadi9e, maar stichtende fundament
van de samenlevin9 .
lets dergeliljks is er aan de hand in de vertellin9 van
Wolkers . Het slachtoffer van het collectieve 9eweld
vertoont opvallend veel overeenkomsten met twee

andere slachtoffers van collectief 9eweld : Jezus en
Johannes de Doper. Savi1n poseert als Johannes de
Doper en kriJ9t een doornenkroon op zi1jn hoofd alsof
hiJj Jezus is . Deze overeenkomsten zi1jn erg duideli1k .
maar het gaat no9 verder. SaviJjn voldoet net als Jezus
aan bepaalde slachtofferkenmerken . Maar net als
Jezus wordt SaviJjn niet tot slachtoffer 9emaakt ; hij1
werpt zichzelf op als zondebok . Het zondebokmechanisme voltrekt zich maar bren9t 9een werkeliJj ke opluchtin9 onder de aanwezigen . De mensen in het
atelier zitten er wat verslagen biJj . Niets wi1jst op de
euforie die normaal gezien voortkomt uit een
collectieve moord . Savi1jn is niet schuldig aan de 9eliJ'kmakende misdaden en net als bi1 ' Jezus' kruisi9in g .
bren9t zi1jn dood 9een werkeli1jke reddin9 .
Een 9aperverteerde versie van het evan9elie
De belichaming van het zondebokmechanisme vindt in
'De wet op het kleinbedriJjf' echter op een andere
manier plaats . SaviJjn wordt door Wolkers als een
9eperverteerde Christus neer9ezet . Een Christus die
niet in staat is weerstand to bieden aan duivel
Leendert . Een Christus die weliswaar moedi9, maar
alleen uit zelfbelan9, het zondebokmechanisme over
zich afrospt, zonder dat hi1 j zich een tack voor de
mensheid ziet toegewezen . SaviJjn kiest er net als Jezus
min of meer doelbewust voor als zondebok op to
treden maar de inzet is lager . De inzet is het verlan9en
van de masochist . Maar dat verschil doet niks of aan
de functie ervan . Beiden liken
als zondebok de
1
verschillen in de 9roep terng to bren9en, zodat de rust
kan herstellen maar dat mislukt . Savi1jn is niet schuldi 9
en wordt achteraf niet gesacraliseerd . Zi1jn dood
onthult het zondebokmechanisme op ziJjn hoogtoPunt .
De dood van Savi1j n is een noodzakeliJk 9evol9 van
wat is gepasseerd in de mimetische brandhaard die het
schildersatelier is . Wanneer een auteur een personage
eerst laat poseren als Johannes de Doper en hem
daarna laat kronen met een doornenkroon als ee
Jezus dan kan het bi1jna niet anders dan dat dit
personage zal sterven . Zoals de dood van een Profeet
de dood van de profeet aankondi9t, zo west de lezer
dat de ver9eli1'kin9 tussen SaviJ'n en Johannes de
Doper/Jezus niets anders kan aankondi9en dan de
dood van dit personage . Maar zelfs wanneer de lezer
daar misschien door gebrek aan kennis, over heen zou
eezen, dan no9 is de dood van Savi1j n een onontkoombaar gevolg van wat al plaats heeft gevonden . Het kan niet anders of Savi1jn moest sterven .
En misschien is dat sterven niet eens het belangriJjkste . Zi1jn verdwiJjnin9 was voldoende geweest . De
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verbannin9 van de zondebok als bevredi9ende
oplossin9 voor de offercrisis .
Wat Wolkers in feite doet is een alternatieve versie
van het evan9elie schri1'ven een 9eperverteerde versie
zo 1je wilt . Dit is wat er in de wereld 9ebeurt, li1jkt hi1j to
willen ze99en . Ki1jk maar wat de be9eerte kan
aanrichten als de verschillen tussen mensen verdwi1'nen . En zie hoe het wordt op9elost .
Dit alles overi9ens zonder het 9oed to keuren . Er
vindt ontmaskeren9 op het niveau van de lezer plaats .
De lezer zou het verhaal moeten uitlezen met
hetzelfde zinnet1'e als waarmee het verhaal be9int :
"Natuurlit'k was hi1' een viezerik een stiekeme misdadi9er met zijn slimme perverse bedenksels zijn
vuile hinnikende lachen en zijn angst, 1a vooral zijn
angst . " Ibidem, p . 103 En de lezer zou er achteraan
moeten denken : Maar dit had nooit mo9en 9ebeuren!
Het verhaal 9eeft voldoende aanwiJjzin9en dat
Leenderts handelen niet wordt 9oed9ekeurd . De
schilder, de ikfi9uur, neemt in de eerste alinea van het
verhaal in vision par derriere afstand van wat er toen in het verleden is 9ebeurd . De mensen in het atelier
J'uichen Leenderts daad ook niet bepaald toe . Allen
waren 9edro9eerd en be9oocheld door duivel
Leendert . Maar zelfs wanneer het verhaal deze
aanwiJjzin9en niet 9of, had dat 9een verschil 9emaakt
voor de uitwerkin9 daarvan op de lezer . UiteindeliJ'k
bli1'ft er niets anders over dan een ordinaire slachtin9 .
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Maar, wel een slachtin9 met een functie .
Wat er 9ebeurt kan de lezer slechts met
verbiJjsterin9 tot zich nemen . Juist door de confrontatie
met zoiets vreseliJjks zou de lezer in staat moeten zijn
afstand to nemen . Afstand van de be9eerte en wat dit
kan aanrichten . Afstand van het 9eweld maar wel
met de zuiverende werkin9 ervan voor o9en .
Door Girards theorieen toe to passen kan wellicht
duideli1jk worden waar een 9root 9edeelte van de
twinti9ste-eeuwse westerse literatuur mee bezi9 is
nameli1jk het ontmaskeren van 9eweld als een
stichtend rinci e een rinci e waaro de wereld is
9 ebouwd . En wanneer een auteur ontmaskert dan
le9itimeert hiJj niet, maar dan zou hiJj misschien
wensen dat het anders was . Ondertussen is er wel een
9rote gene om zo'n wens uit to sPreken . Misschien dat
de blootle99in9 van het zondebokmechanisme in de
hedendaa9se literatuur daardoor iets wanhopi9s
kriJ9t . Zo 9aat het nu eenmaal toe in de wereld, zo zit
de werkeli1jkheid in elkaar. Ware literatuur heeft dan
vol9ens Girard dezelfde kracht als het evan9elie
nameli1jk de waarheid omtrent de 9eschiedenis
omvatten .
Mariska Kleinhoonte van Os studeert Nederlandse taal en
cu/tuur aan de Universiteit van Utrecht . Dit artikel schreef ziJ
naar aan/eidin9 van een onderzoekscollege over de
theorieen van Rene Girard.
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Tenslotte zijn onze gevoelens
Een reconstructie van de poeticale ontwikkeling van E . du Perron
Van Du Perron kenen de meesten alleen Het land van herkomst. En men weet dat hiJ' een van de
voormannen van Forum is 9eweest . Dat hi1' no9 meer interessante verhalen heeft 9eschreven,
waaronder werk dat to zien valt als voorbereidin9 op zi1jn 9rote meesterwerk, weten weini9en . In
onderstaand artikel Iaat Edwin Fa9el zien dat in dit vroe9a werk een duideli1'ke ontwikkelin9 in de
P oetica van Du Perron to ontdekken is .
Edwin Faqel

Het land van herkomst 1935 wordt beschouwd als
een hoo9topunt van de Nederlandse Iiteratuur uit het
Interbellum . De schri1jver ervan E . du Perron (18991940), dankt zi1jn bekendheid vooral aan dit werk .
Verder kennen we hem als medeoprichter en
redacteur van Forum en de kenners als vervaardiger
van poezie . Maar wie kept de 1jon9e avant-9ardist Du
Perron die werken schreef als Manuscrit trouve daps
une poche 1923 Filter 1925 en Een voorbereidin 9
1927 ? De Iiteratuur9eschiedenissen zien Du Perrons
vroe9e periode niet helemaal onterecht over het
hoofd . Hoewel er veel to 9enieten valt in ziJjn
Jj eu9dwerk zal niemand kunnen volhouden dat hij1
toen al meesterwerken schreef . Du Perron moest
riJpen kenneliJk, om uiteindeliJjk een roman als Het
land van herkomst to kunnen schri1jven . Dit
riJpin9sprotes is 9oed to vol9en aan de hand van de
verschillende versies die Du Perron maakte van ziJjn
eerste volwaardi9e roman Een voorbereidin9 . Du
Perron herschreef de roman twee keer: de eerste
herschri1vin9 verscheen als tweede, herziene druk in
1932 de tweede kwam na zijn dood terecht in het
Verzameld werk 1955 .
Een heilzame ziekte
De 1j on9e Du Perron had maar een doel toen hijj in
december 1921 met ziJj n ouders vanuit NederlandsIndie naar Europa kwam : schriJjver worden . Naast
vriendschappen in het avant-gardistische circuit ,
resulteerde ziJjn enthousiasme al snel in een aantal in
ei9en beheer uit9e9even werken . Af9ezien van Een
voorbereiding schreef hijj in deze periode de pastiche
Manuscrit trouve daps une Poche en een 9root aantal
9edichten en verhalen . Het kenmerkt Du Perron dat hijJ
nooit tevreden was met zi1jn werk . Ook over het reeds
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9epubliceerde werk bleef hijj uitvoeri9 corresponderen
met zi1j n literaire vrienden . HiJ j liet vervol9ens 9een
gele9enheid voorbi1 9aan om het werk to herzien . Met
Een voorbereiding moet hijj het meest in zi1jn maa 9
hebben 9ezeten . Het kostte hem al veel moeite de
roman to schri1jven . Daarna is hij j niet meer
opgehouden er aan to sleutelen .
In de periode tussen de eerste versie en de Iaatste
herschriJ'vin9 1922-1935 heeft Du Perron zich
ontwikkeld van een be9innelin9 die aansluitin9 zoekt
bi1j de avant-garde, tot een vooraanstaand literator. In
een interview uit 1929 met G .H . 's-Gravesande vertelt
Du Perron dat hil, toen hi1' in 1921 in Europa aankwam niet 9oed wist waar hijj met zi1jn schri1jverscha p
naartoe wilder "ik wist alleen dat ik een intense hekel
had aan alles wat naar Nieuwe Gidstaal zweemde" .
Na een periode van afkeer van de avant-garde - Du
Perron noemt deze stromin9 overi9ens zoals 9ebruikeliJjk in die tiJd . 'modernisme' - werd hijj er wel
de9eliJ'k door beinvloed . "Ik bracht toen zes maanden
to Pari1j s door- " vertelt hijj 's-Gravesande, "en kwam er
midden in het verwoedste modernisme terecht in het
begin vond ik dat natuurliJjk no9 er9er . . . maar
Ian9zamerhand 9of ik miJ 9ewonnen . Ik heb dus zelf
ook modern willen zi1jn ." Maar die invloed duurde niet
lang . De bundel kwatri1jnen Filter 1925 en de 'dood'
van zi1jn modernistische alter ego Duco Perkens
markeren het einde van Du Perrons avant-9ardistische
periode . Het 'modernisme' beschouwde hijj sindsdien
als een 'heilzame ziekte' : het heeft 9eleid tot een
afwezi9held van breedspraki9held ; ziJjn proza werd
erdoor verscherpt en verkort . 's-Gravezande 1982,
p165
Wat Du Perron in deze context onder de term
'modernisme' verstond komt weini9 overeen met

wel het meest onfeilbare in ons
latere definities van die term . Du Perron doelde op de
diverse vernieuwende bewe9ingen die zich lieten
gelden in de J'arentwintig . HetexPressionismeviel daar
bi1'voorbeeld onder, het futurisme en dada . Deze
stromingen, die we nu vatten onder de naam
'historische avant-garde' keerden zich tegen het
traditionalisme en het rationalisme . Het waren reacties
op de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlo9, die
zich keerden te9en het estheticisme van de bewegin 9
van Tachti9, en de obJ'ectieve pretenties van het
naturalisme . Het zwaartepunt van de avant-9ardistische Iiteratuur lag biJ ' de weergave van het moderne
leven : dus niet zozeer op bet bereiken van de
Schoonheid zoals de Tachti9ers zich tot doel hadden
9esteld . De avant-gardisten waren individualisten : de
'obJjectieve werkeliJ'kheid' werd onder9eschikt 9emaakt
aan de ei9en waarnemin9 van die werkeli1j kheid . Dit
leverde diffuse Iiteratuur op die weinig to9isch van
structuur was . Paul van OstaiJ'en wordt al9emeen
beschouwd als de belangriJ'kste avant-gardist van het
Nederlandse taal9ebied . Van OstaiJ'en streefde naar de
grootst mo9eli1'ke intensiteit van het woord . HiJ' liet
daarom alle lid- voeg- en bi1'woorden we9 het
9ebalde woord ook wees hiJ' in zijn essays op de
relatie van avant-9ardistische Iiteratuur met de
beeldende kunst . Zo toonde hi1' bi1'voorbeeld aan dat
de vormen van bi1jvoorbeeld een gedicht van Marsman
overeenkomen met die van een schilderi1' van Chagall .
Van OstaiJjen 1996, p . 98
Fokkema en Ibsch komen in hun Het modernisme in
de Europese letterkunde tot een hedendaa9se definitie
van modernisme . Kenmerkend voor een modernist is
vol9ens hen ziJjn twi1jfel . Een modernist twi1'felt aan
vermeende zekerheden zoals de meetbare tiJ'd, de
betekenis van woorden die niet van nature vast ligt, en
die van de in iedere omstandigheld 9eldende moraal .
Deze fundamentele twiJjfel die Du Perron in Een
voorbereidin9 'twi1'fel aan ei9en ziJ'n' noemt wordt wel
epistemolo9ische twi1jfel 9enoemd . Het taal9ebruik van
de modernist is als 9evol9 van deze twiJ'fel
hYpothetisch . Zelfs het medium roman wordt 9erelativeerd . De personages zi1'n niet minder onzeker : zijJ
corrigeren en nuanceren zichzelf voortdurend . De
PsYcholo9ie van het personage 9aat de boventoon

voeren . Hieruit komt voort dat de persoonli1'kheid van de
auteur belan9riJjk is . Zi1jn intellectuele houdin9 verschaft
hem de vri1'heid to9enover tiJ'd, plaats en psYcholo9ische
z
aanle 9, hi1' kan zijn
J ei
9 en stand Punt relativeren .
Hoewel beide stromin9en een reactie ziJ'n o p
eerdere stromin9en zoals het naturalisme, heeft het
modernisme van Fokkema en Ibsch een duideli1'k
andere verschi1'nin9svorm dan het avant-9ardisme .
Fokkema en Ibsch voeren de latere Du Perron aan als
voorbeeld van hun modernisme . De J'on9e Du Perron
heeft zich een tiJ'd Iang bezi9 9ehouden met de avantgarde . De verschuivin9 van het ene naar het andere
modernisme moet dus zichtbaar zi1'n in de
verschillende versies van Een voorbereidin9 .
Een uit9ave uit eigen zak
Du Perron schreef Een voorbereidin9 tussen februari
1922 en 1'uli 1923 . De slothoofdstukken voegde hi1' in
april 1926 toe . In de tussenti1'd heeft hi1' naar ei9en
ze99en nog flink aan de tekst moeten sleutelen . Aan
Paul van Ostai1jen schreef hi1' :
Met het begin heb ik aileron9elukki9st zitten
haspelen . De akeligste herinnerin9en heb ik wel
aan de moeite die ik gehad heb voor ik
mijnheer
WatteYn in Pari's
J
l kree9 . Ik heb er zelfs
over 9edacht dat 9'ezanik apart uit to geven
onder de titel Een mannet 1'e alleen . Gelukkig
heb ik eindelik besloten wat niet spontaan
geschreven was tenminste spontaan to
schraPpen en zo is ruim 213 van het 9eheel
vervallen . . . . Dezelfde metode heb ik op de
rest toegePast maar voorzichtiger, toen was ik
er zowat .
In mei 1927 werd de roman door AIphonse Bruer in
Brussel 9 edrukt als Een voorbereidin9, zi'nde
de
J
cahiers van Kristiaan WatteYn,; Du Perron betaalde de
uit9ave uit ei9en zak . De publicatie werd voor zover
bekend alleen 9erecenseerd door Frans Coenen in
Den Gulden Winckel . Coenen bespreekt het boek
9ematigd positief . HiJj noemt Een voorbereiding
9eesti9, maar wiJjst to9eliJ'kertiJ'd op de tweeslachti9held van de hoofdfi9uur :
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In 't algemeen vindt men er deze
to9enstri'di
1 gheld, dat het ljongemensch
ell jk to naief en to
Kristiaan WatteYn to 9l
wereldwils schiI nt . . . . Hoe kan een broze
fil"n9' evoeli9 e zwakkelin 9 dan zoo lets Primitiefs
en 9rofs verlan9en a/s een kunstenaarsleven o p
den "butte" Montmartre? Hoe kan hi"
l een
oog enb/ik aan deze zi 1 jn ei9en romantiek
ge/oven?Coenen 1927, p . 551
Ook Paul van OstaiJjen ljet zich in deze strekkin9 uit
over de roman . HiJj resumeert zi1'n bedenkin9en als
vol9t :
Men 9ant van het begin of met het boek mee
en van het begin of aanvaardt men het a/s
ironie . . . zo 9ant het verder en men vol9 t Kr.
9oed en men vmdt dat hi] zich best houdt en
men lacht biI] al het 9een hil] doet- totdat - op
zeker moment men wil ze99en : 'maar verdomd
die kere/ meent dat met z'n 'ze9 hou-Ije een
heel k/ein beetIje van me' en dan weet men niet
meer welk de toon is van het boek . Dat is o p
enkele p/aatsen het gebrek meen 1k . Bor9ers
1971, pp . 815-816
In het nawoord dat Du Perron bi1j de tweede druk
oPnam- noemt hi1j de besprekin9 van Coenen
scherpzinni9 . Hi1j ze9t dat deze hem deed be9ri1pen
dat in de eerste versie van de roman "niet de fi9uur
zelf, maar de toon van die fi9uur tweeslachti9 is
omdat hiJ' voortdurend bezi9 is zichzelf to verklaren .
Aan de ene kant 9elooft Kristiaan volledi9 in ziJjn
laden maar aan de andere kant relativeert hijJ
zichzelf, steekt hi1j zelfs de drank met zichzelf . Daarom
liet Du Perron de roman als verzamelin9 da9boekfra9menten vallen . Hi1j herschreef het meer verhalende
9edeelte van de roman in de derde persoon en alleen
het meer besPie9elende 9edeelte hield hi1j in de eerste
p ersoon . Het verhaal wordt dus nu door een
alwetende verteller verteld die op ziJjn beurt uit het
da9boek van Kristiaan WatteYn citeert . Vol9ens Du
Perron wordt de fi9uur van Kristiaan WatteYn er na
deze wi1'zi9in9en niet beter of belan9ri1'ker door, maar
wel noemt hi1' de wi1jze van presenteren zuiverder
Du Perron beweert verder weini9 aan de roman to
hebben veranderd . Zi1jn definitieve oordeel over het
werk bliJjft daardoor dubbel . No9 steeds meent hi1j dat
de roman als hi1' niet 9eheel overbodi9 is, dan toch
veel overbodi9s bevat . Het werk bli1jft voor hem enkel
waarde houden doordat het duideli1jk het karakter van
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Frontispiece bij Een voorbereiding, in de eerste druk (1927)

een 1'eu9dwerk heeft . Daaraan ontleent het vol9ens
hem zi1'n charme . Du Perron 1955 . p .597 De tweede
druk werd in 1931 door Boosten & Stols 9edrukt en
uit9e9even . Het werd aan Menno ter Braak op9e dra9en, met wie Du Perron enkele maanden eerder
kennis had 9emaakt . Ter Braak was erg enthousiast
over de roman vooral de spontaniteit van het werk
3
beviel hem . Ook Du Perron zelf was veel meer
tevreden over het resultant . Hi1j schriJjft aan Ter Braak :
" Het is toch de sleutel tot mi1n persoon-en-werk'
Briefwisselin9 Ter Braak-Du Perron 1962, p .45
De kritiek was echter niet mats . Du Perron had
inmiddels de 9eza9hebbende critici van dat moment
Dirk Coster en Anthonie Donkey, te9en zich in het hay4
nas 9eJjaa9d . Donkey schreef in de NRC van 8 april
1932 een honend stuk over het boek : "Daar nu staat
mi1jn verstand biJj stil . 9e9even de oordeelsscherpto van
den heer Du Perron die o het ebied van rullen
toch een expert is en het ziJjne dus dadeli1jk als zodani 9
had moeten erkennen . . .van deze 9eschiedenis deu9t
werkeliJjk niets ." Ibidem, p . 502
Theun de Vries haalt no9 feller uit in zi1jn recensie in
het Critisch Bulletin dat destiJjds verscheen onder de
redactie van Anthonie Donkey. "Kristiaan WatteYn" ,
zo schri1jft De Vries "liJ'dt aan een 9ebrek aan persoonliJjkheid" wat een terloopse sneer is naar het pas
op9erichte Forum) ; het er9erli1jke daaraan is dat hij1
zich dat bewust is en zich daar doorlopend voor
verontschuldi9t. De auteurverontschuldi9tzich op zi1jn
beurt weer voor zi1jn suet
J . De Vries 9ant no9 verder
door de roman een "Narcissus-produkt" to noemen
en de auteur een "idioot" en een "onvol9roeid

poseur" , die 9eesteliJ'ke en lichameliJ'ke tuchti9in 9
nodi9 heeft en die er 9oed aan zou doen eens de
psYchiater to bezoeken . Du Perron was woedend na
het lezen van deze recensie maar hi1' liet zich door Ter
Braak overhalen zich to onthouden van een reactie in
5
het openbaar .
De tekst van de tweede druk werd in 1937 opnieuw
door Stols in de reeks Kaleidoscoop r als nummer
26127 op de markt 9ebracht . Uit correspondentie
blil'kt dat Du Perron Een voorbereidin9 inmiddels was
9 aan beschouwen als voorstudie van Het land van
herkomst . Deze derde druk was een 9oedkope
heruit9ave van de tweede waarvan de tekst, indusief
het 'Nawoord bi1' deze tweede druk', identiek is
9ebleven . Er bestond inmiddels al wel een nieuwe
herschri1'vin9 - Du Perron maakte deze in 1935 - maar
die werd voor deze druk niet 9ebruikt : de uit9ave
moest 9oedkoop bliJ'ven . De herschri1jvin9 die Du
Perron omstreeks 1935 maakte r was bestemd voor de
eventuele uit9ave van ziJ'n Uerzameld werk . Dit
Verzameld werk werd echter niet meer ti1'dens het
leven van Du Perron uit9e9even . De derde versie van
Een voorbereidin9 verscheen pas na zi1'n flood in 1955
in de uiteindeli1'ke uit9ave van het Verzameld werk .
Mindere kwellin9 van de lezer
Wat veranderde Du Perron zoal in ziJ'n eerstelin9? Om
de wi1'zi9in9en zo overzichteliJ'k mo9eliJ'k in kaart to
bren9en heb ik ze onderverdeeld in drie cate9orieen :
structuur, inhoud en sti1'I . Omdat de tweede en de
derde versie van de roman 9rotendeels met elkaar
overeen komen de li1'n van de tweede versie zet zich in
de derde voort ver9eli1'k ik de eerste versie met de
beide herschri1'vin9en . Waar de herschri1'vin9en van
elkaar verschillen zal ik flat natuurli1'k aan9even en
p roberen to verklaren .
De veranderin9 die het meest in het oo9 loopt, is de
wiJ'zi9in9 van het vertelperspectief. In de eerste versie
werd Een voorbereidin9' voor9esteld als een 9etrouwe
weer9ave van de aantekenin9en die Kristiaan WatteYn
in ziJ'n cahiers maakte . De tekst be9int r na de
relativerende voorrede van 'Queselius' Du Perron zelf ,
bi1' het begin van het da9boek : Bru99er 1uni 1921 .
Daarna wordt de tekst van WatteYn zo 9etrouw
mo9eliJ'k 9evol9d . Er zit weini9 li1'n in . Kristiaan sprin9t
van de hak op de tak : hi1 ' citeert uit ziJ'n ei9en en
andermans brieven schri1'ft een aantal van zi1'n ei9en
9edichten over en maakt liJ'st1'es biJ'voorbeeld :
,, Mo9eli1'kheden van belan9stellin9 voor anderen" .

Dialo9en worden of9ewisseld met korte of Ian9ere
observaties Kristiaan richt afwisselend het woord tot

zichzelf en tot anderen zi1jn moeder biJ'voorbeeld r en
daarnaast levert hiJ' op dit alles commentaar.
Du Perron heeft in ziJ'n herschriJjvin9 kenneliJ'k orde
willen scheppen in deze situatie . Hi1 ' herschreef 9rote
delen in de derde persoon . De roman werd hierdoor
niet alleen evenwichti9er . Een ander 9root voordeel
was dat Du Perron als alwetende verteller ziJ'n personage 9emakkeli1'ker kon ironiseren . Waar voorheen
Kristiaan zichzelf becommentarieerde r kon nu de
auteur dat doen of dat aan andere personages
overlaten . Schreef Kristiaan bi1'voorbeeld op pa9ins
137 van de eerste druk : '1k dacht in de verwarrin 9
van dat o9enblik' in de herschri1'vin9 werd dat : "Die
arme be9innelin9 Kristiaan WatteYn! hi1 ' dacht - in de
verwarrin9 van dat o9enblik -" . Zo heeft Du Perron
veel kunst9repen die nodi9 waren om Kristiaan
zichzelf to laten beschri1'ven r kunnen we9werken . Hi'1
kon bovendien zi1'n fi9uur veel doeltreffender
belacheli1'k maken .
De herschri1'vin9en zi1jn minder fra9mentarisch ,
beter 9estructureerd dan de eerste versie . Dat valt
allereerst op door de hoofdstukindelin9 : de 27 korte,
op zichzelf staande da9boeknotities werden samen9evoe9d tot acht kloeke hoofdstukken . De verbanden
tussen deze hoofdstukken werden duideli1'ker aan9e9even . Doordat Du Perron de derde persoon hanteerde r kon hijj de ruimte nemen om zijn personages en
hun belevenissen wat uitvoeri9er in to leiden . Aan het
einde van hoofdstuk I bi1'voorbeeldr schri1'ft Kristiaan
flat hiJ' ziJ'n eerste vriendinnet 1'er Metar zal bezoeken in
Den Haa9r en flat hi1' haar daar dan zal kussen . Het
vol9ende hoofdstuk be9int dan met de re9el : "Ik trof
eerst Arnold Meerman, in Scheve-nin9en ." De verbindin9 is in de herschri1'vin9 een stuk soepeler r, omdat
de verteller de ruimte kan nemen zijn personage de
refs to laten maken en een ander personage te
introduceren : "Het 9elukte hem naar Den Haa9 of to
reizen . Maar eer hij j het onderwi1'zeres1'e tern9za9 - hi'1
wilde haar niet voor de school ontmoeten onder de
o9en van al die kinderen - bezocht hiJ' zi1'n vriend r de
student in de medici1'nen en dichter Arnold Meerman .
ZiJ ' 9in9en samen naar Schevenin9en . " De roman is in
de tweede en derde versie dus op een meer coherente
manier op papier 9ezet . De verschillende situaties
worden nu sYstems-tischer verteld, beter 9emotiveerd
en met elkaar ver-bonden . Du Perron voe9de
verbindende fra9menten toe en hiJ' schrapto ook 9rote
delen . In het 'Nawoord bi1' de tweede druk' le9t hi1' uit
flat hiJ' "de overbodi9a aantekenin9en heeft 9eschrapt r tot vlottere afwik-kelin9 van de intri9a en
mindere kwellin9 van de lezer." Inderdaad zoeken we
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in de latere drukken bi1jvoorbeeld tever9eefs naar de
voorrede van Queselius hoewel het nieuwe begin van
de roman het verhaal op dezelfde manier relativeert
en misses de herschri1jvin9en een 9root aantal
overwe9in9en vaak zijn dat enkel kreten van
Kristiaan .
Hoewel hi1' de meeste wiJ'zi9in9en in het begin van
de roman heeft aan9ebracht moet Du Perron ook
hebben 9eworsteld met de slothoofdstukken het deel
dat hiJj in april 1926 schreef . In de eerste druk richt
Kristiaan aan het slot ineens het woord tot een
onbekende die niet bi1j naam wordt 9enoemd .
Kristiaan rea9eert in dit 9edeelte op de vraa9 naar
eni9e slotaantekenin9en, zodat de onbekende de
cahiers kan publiceren . Aan9ezien Du Perron op de
titelpa9ina staat vermeld als uit9ever van de cahiers ,
kan dit deel worden op9evat als een brief van
Kristiaan WatteYn aan Du Perron zelf . Kristiaan vult in
dit 9edeelte dus de ontbrekende informatie aan vanaf
de laatste aantekenin9en 1922 tot het heden dus :

april 1926) .
Deze kunst9reep kon Du Perron in de herschri1jvin 9
achterwege latent in de hoedani9held van verteller
kon hiJ' 9emakkeli1j k zelf de resterende informatie
9even . Ter afsluitin9 9eeft hiJj dan in de tweede versie
een aantal meningen van andere menses over
Kristiaan weer, ; hiJj eindi9t met de opmerkin9 : "Die
mi1jnheer WatteYn, ze9t hier iemand is dus een vrij1
zieli9 individu . . ." Het opvoeren van deze iemand is
natuurli1k 9een erg ele9ante oplossin9 . Dat vond Du
Perron zelf kenneli1jk ook want in de derde versie
wordt dezelfde mening vanuit de verteller op9e schreven . Het past allemaal in het algemene beeld : Du
Perron heeft de roman met zijn aanpassin9en
coherenter willen makes .
Wi1'zi9in9en in een personage
Du Perron 9eeft in zijn 'Nawoord bi1 j deze tweede
druk' aan dat hi1j niets in de fi9uur van Kristiaan
WatteYn heeft veranderd : "Ik heb miJj overigens
9ewacht lets to wi1jzi9en in een personage dat ik mij1
op het ogenblik moeilik zo zou kunnen voorstellen ."
Toch zijn er accentverschuivin9en . Kristiaan WatteYn
was al in de eerste versie een karikatuur . Zi1jn
karikaturale karakter wordt in de herschriJjvin9en
versterkt doordat de verteller buiten de fi9uur om
aanvullende informatie verstrekt en doordat hijJ
commentaar levert . Verder komt de 9edachtewereld
van Kristiaan antlers tot uitin9 . Hi1j spreekt zich
biJj voorbeeld minder uit over literatuur . Ook li1jkt hij1
zich beter to beheersen in de uitin9en van zijn 9evoel .
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Een treffend voorbeeld van de verdere ironiserin9 van
de hoofdfi9uur lezen we in de scene dat Kristiaan
ti1jdens het diner met Andree en haar vrienden een fles
wi1jn voor zichzelf bestelt . Hi1j wordt dronken, maar
pri1jst zich na het diner 9elukki9 met het felt dat hi1 ' die
dronkenschap verbor9en heeft kunnen houden : "Als
ze niet meer dan vermoed hebben ont9in9 hun de
kans op zekerheid ." De verteller kon daar in de
tweede druk aan toevoe9en :
Hi1] vond zi 1jn dronkenscha P heel belangJ
ri jk en
had er zich niet over verwonderd als de
Collards zil jn nieuwe vriendin - want dat was zi"l
immers - voor hem hadden 9ewaarschuwd. In
werkeli1jkheid had mevrouw Collard dit 9eze9dde vorige avond- onmiddellijk
1 na zijn
1
verdwi l"sin9 met haar leli1jke 9limlach en een
blik van verstandhoudin9 : "Je crois qu'il est un
p eu P om A ette votee 1'eune ami . Het is zeker de
eerste keer dat hi"1 zo'n g rote fles voor zich
alleen heeft 9ehad. "
In de eerste versie spot Kristiaan met bepaalde tYpen
literatuur. 0p verschillende plaatsen laat hiJj zich
laatdunkend uit over het zo9enaamde literaire in zijn
o9en omslachti9e, taal9ebruik . Hi1j maakt deze in zijn
discussie met zijn vriend Arnold Meerman belacheli1k ,
en hiJj kan het ook niet laten liens modieuze
taal9ebruik meerdere males to parodieren . In veel
9evallen zijn deze expliciete uitin9en van spot uit de
latere versies van de roman we99elates . Wel liet Du
Perron een 9root aantal ironische passages, waarin
dezelfde spot impliciet naar voren kwam intact . HijJ
wilde de menin9 dus niet uit de roman we9werken ,
maar deze wat subtieler naar voren laten komen .
Verder heeft Kristiaan vaak de nei9in9 pathetisch to
worden . Du Perron heeft de fragmenten waarin
Kristiaan daarin het verst 9aat zoveel mo9eli1jk
9eschrapt . Voorbeelden hiervan vinden we op pagina
33 van de eerste druk "Toes ik weer in de trein zat
was ik '9ebroken'" en op pagina 34 "En sindsdien
ben ik de man wiens leven verknoeid is en die dat
beseft" . Ook heeft hi1j flink 9esnoeid in zijn
liefdesbrieven aan Andree . Ook hier 9eldt dat de
9rote 9evoelens zi1jn uitin9en van verliefdheid zijn hier
no9 wel het beste voorbeeld van niet uit het boek zijn
9eschrapt r maar dat ze implicieter worden 9emaakt .
De eerste versie van Een voorbereidin9 bevatte een
aantal slordigheden die Du Perron in de herschri1jvin 9
heeft verbeterd . Het zijn vaak details, die echter wel
veelze99end zijn over Du Perrons vaardi9held als

Du Perron met Willink op de Kermis

schri1jver. Kristiaan vertelt aan het begin van het verhaal
bi1jvoorbeeld over de vervelin9 waaronder hiJ j in het huffs
van zijn moeder Ii1'dt . 0p zijn kamer verveelt het portret
van mevrouw Lebrun hem en het melkmeisJj e van
Greuze verveelt hem ook . Wat hem het minst van alles
verveelt zijn de mYriaden 9leufJ j es in het metselwerk
aan de overkant die hi1j kan zien als hi1j zijn bril opzet .
In de verbeterde versie ziet hi1j die 9leuf1jes pas als hij1
zijn verrekiJjker 9ebruikt . Dat IiJjkt Io9ischer to ziJjn .
Du Perron heeft op een aantal plaatsen de namen
van zijn personages can9ePast . Ook wiJjzi9de hiJj een
aantal 9eo9rafische 9e9evens of ljet hi1j namen van
zaken we9, die biJj nader inzien niet van belan9 bleken
to zi1jn . Zo lezen we in de scene waarin Kristiaan met
Arnold Meerman in Den Haa9 een bordeel bezoekt ,
dat dit bordeel een "kleuri9-verlicht huffs in de Faber-

van-Riemsditjk-straat" was . Het bevindt zich in de herschriJjvin9 in de
Van Limbur9 Stirumstraat . De reden van deze herschri1jvin9 Ii1'kt me
historisch : de naam van de Fabervan-RiemsdiJdkstraat werd in 1937
veranderd in de Repelaer-straat ,
vanwe9e het onzedelijke imago
van de straat . De vlakbi1 9ele9en
Van Limbur9 Stirumstraat nam de
onzedi9e rol over. Wessels 1981
Dit impliceert natuurliJ j k wel dat Du
Perron no9 na 1937 aan de roman
9esleuteld heeft . De Prostituee
aan wier boezem Arnold Meerman de bezielin9 hoopt to vinden ,
heet in de eerste versie Be ie . Die
naam is in de latere versies zoveel
mo9eli1j k we99ewerkt . Kristiaan
spreekt haar eenmaal slechts biJj de
naam aan, om ontsPannen over te
ko-men bi1j Arnold . De prostituee
heet inmiddels Nora . Waarom die
naam is veranderd bli1jft natuurli1jk
9is-sen . Een mo9eli1jke verklarin 9
zou zi1n, dat Du Perron in de loop
van het 1jaar 1930 kennis maakte
met Elisabeth de Roos de vrouw
met wee hi1' in 1932 zou trouwen .
ZiJ j werd Bep 9enoemd . Misschien
vond Du Perron het wenseliJjker de
naam van de hoer daarom
to veranderen . Dit snort wi1jzi9in9en komt erg veel voor in Een
voorbereidin9 .

Veranderin9 in sti1i
Hetzelfde kan worden 9eze9 d van de sti1jlwijzi9in9en
die Du Perron doorvoerde . HiJj had meerdere Jjaren
9 ewerkt aan de eerste versie van de roman in een
Periode waarin hiJj zich als schriJ'ver snel ontwikkelde .
De eerste versie van Een voorbereiding is daardoor niet
erg evenwichti9 . Du Perron schreef aan Van Ostai1jen
dat zijn literaire smack tiJ'dens het schriJjven van Een
voorbereidin9 telkens veranderde . HiJj onderkende ook
het verschil in sti1jl tussen het zo9enaamde eerste
9edeelte uit 1922 en 1923, en de slothoofdstukken
die hi1j in 1926 schreef . Bor9ers 1971, p .808
De hele roman is can9epast aan de sti1'I die in de tiJjd
van de herschriJjvin9en kenmerkend voor Du Perron
was . Deze veranderen9 is niet zozeer het 9evol9 van
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een veranderin9 in poeticale opvattin9en ; het is
eerder zo dat Du Perron zijn sti1i verder heeft
ontwikkeld . De herschri1j vin9en zijn directer, helderder
dan de eerste versie . Fra9menten die het verhaal
onnodi9 onderbraken zijn in de herschriJjvin 9
we99elaten . En waar Kristiaan een beeld of 9ebeurtenis niet duideliJjk of niet volledi9 beschriJjft, wordt dat
in de verbeterin9 extra toe9elicht of antlers
9eformuleerd . Ook zijn het taal9ebruik en de spelling
9emoderniseerd .
In het a)9emeen kan worden op9emerkt, dat de
stiJjl na de verbeterin9en bondi9er is 9eworden . De
zinnen zijn vaak wat korter, doordat Kristiaan minder
associatief schri1jft . AIIerIei bedenkin9en of observaties ,
die de zinnen onderbraken of Ianger maakten zijn
we99elaten . De wi1jzi9in9 in de beschri1vin9 van de
afbeeldin9 van Jeanne d'Arc in zijn moeders huiskapeI
is hiervoor illustratief . De zin in de oorspronkeli1jke
versie luidt : "en waar een venstert1je beplakt is met
viermaal dezelfde vreselike Jeanne d'Arc in blikken
wapenuitrustin9 en met een wit vla99etJje in de hand
op een wit hollend paard" . In de herschriJjvin9 is het
woord vreselike we99elaten ook last Du Perron het
witte paard achterwe9e . De zin wordt nu als vol9t :
en waar een venstert1j e beplakt is met viermaal
dezelfde Jeanne d'Arc in blikken wapenuitrustin9 en
met een wit vla99et1je in de hand ." Zo zijn meer
zinnen onder handen 9enomen . Details die niets
toevoe9den aan het beeld of het verhaal werden over
het al9emeen 9eschrapt .
Andere beschri1jvin9en vond Du Perron kenneliJ'k
onhelder. De 9limlach van Muller, bi1jvoorbeeld
9astheer van de theebiJ j eenkomst waar Kristiaan
Andree Maricot ontmoet wordt beschreven als "veel
9ri1jze tanden in een beschermende 9limlach" . In de
herziene versie ziet Kristiaan een " 9rauwe, maar
vaderli1jke 9limlach" . WiJj zi9in9en als deze zijn veel
voorkomend .

Bovendien werd de stiJjl vloeiender, doordat Du
Perron een 9root aantal si9naalwoorden wi1jzi9de . Als
Kristiaan bi1j voorbeeld in zijn da9boek noteert "En dan
mi1jn eerste nacht in Montmartre" is niet duideli1j k waar
het woord dan op slaat . Het kan een aanduidin9 van
chronolo9ie ziln, maar ook een uitroep van
enthousiasme biJjvoorbeeld of ontzettin9 . Dat het
inderdaad de chronolo9ie moet aanduiden, dat
Kristiaan dus de 9ebeurtenissen in hun oPeenvol9in 9
beschriJjft, wordt pas in de herschriJvin9 duideliJjk : "En
vervol9ens zijn eerste nacht in Montmartre ." Ook
heeft Du Perron archaisch aandoende woorden
moderner willen maken . Het woord 'dock' is
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consequent veranderd in 'maar',; dezelfde moderniserin9 9eldt voor 'onderwiJjl', 'sedert' en het 9las
'ledi9en' . Het 9ebruik van twee bi1j voe91
like naamwoorden verbonden met een streepJ'e 'onnozelonbedorven' werd of9ezworen we lezen in de
herschri1vin9 'frank en onbedorven' . Zo ook het
9ebruik van hoofdletters om de woorden meer lading
to 9even 'Mens' 'Liefde' tenziJ' het hem om het
ironische effect to doen was . En veel in de eerste druk
9ebruikte Franse termen zijn naar het Nederlands
vertaald . Dit 9eldt echter niet voor de da9boekfra9menten die de verteller citeert : in deze fra9menten vormt het 9ebruik van het Frans de couleur
locale .
In het al9emeen kan dus worden 9esteld dat de sti1jl
van Du Perron in de loop der 1jaren bondi9er is
9eworden . Dit 9of Du Perron al aan in zijn interview
met 's-Gravesande, waarin hi1' stelt dat zijn stiJjl onder
invloed van de avant-garde is verscherpt en verkort .
Tussen modernismen
De vraa9 echter bli1'ft : in hoeverre betekenen deze
wi1jzi9in9en een verschuivin9 van de avant-garde naar
het modernisme van Fokkema en Ibsch? Dat is een
lasti9 to beantwoorden vraa9, temeer omdat Du
Perron nooit een zuivere avant-9ardist is 9eweest . Zi1jn
aanvankeli1jke houdin9 hierte9enover was een
men9elfin9 van interesse en afstand . Uit hetJjeu9dwerk
Manuscrit trouve daps une Poche spreekt deze
houdin9 misschien no9 het duideliJjkst . In dit boekJje
9ebruikt Du Perron de moderne technieken om die to
bespotten . Het is half als pastiche 9eschreven half ook
met de ernst van de ontdekker . Maar ondanks dit
snort experimenten is Du Perron nooit met hart en ziel
avant-9ardist 9eweest . Men kan dus niet zomaar
ze99en dat Du Perron zich vanuit het avant-9ardisme
naar het modernisme ontwikkelde . Het is subtieler
dan dat . De tekst van Een voorbereidin9 toont dit
duidelijk aan .
Du Perrons belan9stellin9 voor de avant-garde was
een voortdurend aftasten van zijn ei9en opvattin9en .
Dit aftasten is zichtbaar in Een voorbereidin9 : de
avant-garde is het iJkpunt- waar Du Perron, biJj monde
van Kristiaan WatteYn, zijn opvattin9en aan toetst . Dit
komt zowel in de inhoud als de vorm van de roman
naar voren . Kristiaan last zich voornameli1'k ironisch uit
over avant-9ardistische literatuur . Maar zijn houdin9 is
dubbel . Hi1j valt zijn vriend Arnold Meerman bi1'voorbeeld aan om liens avant-9ardistische opvattin9en .
Aan de andere kant is Arnold wel de9ene to9enover wie Kristiaan zich wil bewiJjzen van wie hi1' ook

bewonderin9 verlan9t . De 'moderne' Iiteratuur kri19t er
herhaaldeliJjk van Ian9s in Een voorbereiding, maar de
kopstukken worden toch met respect benaderd . In
Montmartre ontmoet Kristiaan de dichter Clovis
Nicodeme voor wie Max Jacob model stond Van der
Aa 1994, pp . 17, 27)) .
Hoewel hiJj zich ook in het 9esprek met de dichter
niet lovend nitspreekt over de avant-garde, voelt
Kristiaan zich duideli1jk de mindere van de twee . Dit
spannin9sveld tussen spot en eerbied maakt het
fragment overi9ens erg 9eesti9 .
De eerste versie van Een voorbereidin9 is niet avant9ardistisch . Maar dat betekent niet dat de avant-garde
9een sporen heeft na9elaten . De roman is in de eerste
versie zoals 9eze9d, een verzamelin9 aantekenin9en
die Kristiaan in ziJjn da9boek maakt . losse beschouwin9en worden of9ewisseld met beschriJ'vende 9edeelten brieffra9menten IiJjstJjes, 9edichten en dialo9en .
Het 9eheel maakt hierdoor een rommeli9e indruk . Dit
op de invloed van het
9 ebrek aan harmonie kan wizen
1
ex ressionisme of althans Du Perrons rece tie ervan .
Fokkema en Ibsch bes p reken Een voorbereiding in
hun Het modernisme in de EuroPese Iiteratuur als
voorbeeld van Du Perrons vroege receptie van het
modernisme zoals zij j het zelf definieren . Zi1 9aan in
hun bespreken9 van de roman nit van de versie die in
het Verzameld werk is op9enomen . In noot 43
noemen zijj de tekst hiervan abusieveliJjk "de tekst van
de tweede druk" . ZiJ 9aan er ten onrechte van nit dat
Du Perron de roman slechts eenmaal heeft herzien . Zij1
beschouwen hun analyse dus als die van Du Perrons
vroe9e receptie van het modernisme want, als we het
'Nawoord bi1j deze tweede druk' mo9en 9eloven de
tekst voor de tweede druk lag al in 1928 9ereed . Maar
in feite bespreken zij' de derde versie : de aanpassin9en
hiervoor werden op ziJjn vroe9st in 1935 aan9ebracht .
Dit maakt hun analyse van de roman niet waardeloos .
De epistemolo9ische twi1jfel die zij j in de roman
si9naleren en die zijj als een kenmerk van het
modernisme beschouwen is al aan to wi 1j zen in de
eerste versie van de roman . Kristiaan twi1jfelt aan ei9en
kunnen en ei9en ziJn, en hi1j beseft dat "alle menin9en
alle zienswi1jzen alle ontdekkin9en minder dap
zotheden halve waarheden zi1jn" . Kristiaan waarschuwt de lezer zelfs : "Pas op, de9een die tot een
slotsom is 9eraakt! Voorwaar ik ze9 u : hi1j heeft een
toren beklommen waarvan de traps op instorten
staat ." De twiJjfel aan zichzelf nit zich bovendien
doordat Kristiaan zich voortdurend een rol aanmeet .
Hi1j wil biJ'voorbeeld voor Andree 'een snort matrons'
ziJjn . Dat betekent dat hi1 j zich de rol van brunt

aanmeet om zich van haar fiJjnzinni9e vrienden to
onderscheiden . Ook in Montmartre speelt hiJj een rol :
die van bohemien . 0p diverse plaatsen wi1jst Kristiaan
er op dat hi1j zich heeft in9eleefd in een personage,
daarnaast heeft hiJj een biJjzondere belan9stellin9 voor
toneel . Deze belan9stellin9, en die voor het kosmoolitisme die eveneens nit de roman s reekt noemen
Fokkema en Ibsch modernistisch . De eerste versie van
Een voorbereidin9 bevatte dus ook al modernistische
elementen .
Du Perron heeft de roman in modernistische zip
aan9epast door een vertelinstantie in to voeren . De
afwisselin9 van vertellerstekst en da9boekfra9ment
duidt op zelfreflectie : een beschouwen9 in de vertellin g
over het vertelde . Zoals 9eze9d, maakte Du Perron het
relaas van Kristiaan hiermee bovendien ordeli1jker . Het
gebrek aan coherentie dat misschien duidt op de
invloed van de verschillende avant-9ardistische stromin9en is merle door deze ingreep op9eheven . De
spontaniteit miJ'ns inziens een van de charmes van de
eerste versie van de roman is er helaas ook door
verminderd . Een ver9eliJjkin9 tussen de verschillende
versies van Een voorbereidin9 toont dat de sti1jl directer
en helderder werd . Het is niet to achterhalen of het

inderdaad de avant-garde was, zoals Du Perron
beweerde die 9eleid heeft tot een "scherpere stiJjl
zonder breedsprakeri9held" . Maar de ontwikkelin9 is
duideliJjk waarneembaar . Een voorbereidin9 is inderdaad in het spoor van Du Perron zelf, to beschouwen
als een voorstudie van Het land van herkomst . De
intellectuele discussies de nit9ebreide interieurbeschriJjvin9en de twiJjfel van de hoofdfi9uur - alles is
al in bescheiden mate aanwezi9 . Deze ontwikkelin9 is
subtiel maar 9oed to vol9en in de verschillende versies
van Een voorbereiding . De wi1'zi9in9en tonen vooral
aan hoe Du Perron Ian9zamerhand zi1jn yak onder de
knee kree9, en een persoonliJjke sti1jl ontwikkelde . Het is
interessant om to zien in hoeverre die ontwikkelin 9
een verschuivin9 binnen stromin9en betekende . Maar
ook dit is zoals vriJjwel alles biJj Du Perron relatief : hi'1

interesseerde zich to weini9 voor de theoretische
kanten van de Iiteratuur. Voor Du Perron was Iiteratuur
een kwestie van instinct . In de roman hecht hiJj immers
ook een 9rote waarde aan het 9evoel : "Maar tenslotte
ziJ'n onze 9evoelens wel het meest onfeilbare in ons onte9enze99elik ; het minst bepaalbare, het veranderlikste en als het er op aan komt, het zekerste ." Du
Perron bekommerde zich er niet om of een element
avant-9ardistisch was of modernistisch . HiJ' 9ebruikte
wat hem beviel . Het is daarom niet verwonderli1'k dat
niet preties to ze99en is in hoeverre Een voorbereidin g
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wijdt Paul Hadermann wel een hoofdstuk aan Du Perrons
avant-gardistische periode ; voornamelijk in het licht van ziJjn
vriendschappen met Paul van Ostaijen en Gaston Burssens .
z

lading
Deze bespreking is natuurlijk summier en kan de
niet voldoende dekken . Voor een uitgebreide uiteenzettin g
verwi1js ik naar de studie van Fokkema en Ibsch .
3

Briefwisseling Ter Braak-Du Perron I, p . 41-42 . Ter Braak
noemt de vorm van de roman, ook vanwege de
spontaniteit, zwak, maar 'ik spreek niet over den vorm, als
de 'gevormde inhoud' mij boeit' .
4

De toonaangevende criticus Dirk Coster ontpopto zich,
vanwege diens voorkeuren, tot Du Perrons aartsviJjand . Du
Perrons essaybundel Uren met Dirk Coster (1933) laat zich
lezen als een onvermoeibare strijd tegen Coster en diens
opvattingen . Anthonie Donkey, eind jaren twintig nog Du
Perrons vriend, koos uiteindelijk de kant van Coster .
5

Zie hiervoor de brieven 129 tot en met 134 in de
Briefwisseling Ter Braak-Du Perron (pp . 174-181) . Ter Braak
schreef Du Perron ; lk voor mi ] zou die kerels beslist niet
antwoorden, tenzij ik werkelijk
J op een zoo lumineuze inval
kwam, dat ik wist dat ze er van zouden kruipen ( . . .] maar
behandel ze, als je antwoordt, i lzi9 koel, niet 9eter9d, of
ook meer in een opzicht 'emotioneel' ; daar hebben ze toch
nog pleizier van (p .176) .
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Oeuvre
Christie Hofmeester

Hoeveel mensen zi1jn er die ooit een boek willen
schri1jven en uit9even? Ik was zo iemand . Een Jjaar of vier
9eleden verscheen biJj uit9everi1j Podium miJjn eerste en
Iaatste) roman , 9 enaamd Meestal vergaat de wereld
our 9 .00 uur 'a a ik weet hoe kut die titel is don't
remind me) . Als dat ene boek er maar eenmaal zou ziJn r
zouden de vol9ende boeken vanzelf wel vol9en . Maar
zoals de/mi1'n uit9ever Joost NiJ'sen al eens zei : "Er
zouden 9een priJjzen voor debuutromans moeten zi1n ,
maar voor 9oede tweede romans ." Hoe waar.
Een boek maakt no9 9een oeuvre, is een bekend
9eze9de in de uit9eversbranche . Voor iedereen die
ooit no9 eens een boek wit schriJven : dat is redeli1jk
eenvoudi9 . Als Jje computer en een uit9ever een beetJje
meewerkt kan er tameli1jk snel een persktaar product
li99en . Waar moet zo'n roman over 9aan? Ach bi1j het
eerste boek is er attiJjd wet een verhaal voorhanden . Ik
heb alti1jd een lichte obsessie 9ehad voor eerste
boeken van 9earriveerde schri1jvers . En hoewel mi1jn
onderzoek1je wellicht representatief noch wetenschappeliJj k onderbouwd is durf ik er ver9if op in to
nemen dat zo'n beet1je alle debuten autobio9rafisch
9einspireerd zi1jn . Een paar voorbeelden . Blauwe
maanda9en van Grunber9, Arnon : hi1j werd echt 1jon 9
van school 9eschopt en bezocht dames van lichte
zeden . 1k ook van ljou van Giphart, Ronald : hi1j kende
echt een meis1je dat in haar polste 1jaste als ze haar zip
niet kree9 . De avonden van Reve, Gerard : hiJj had het
echt niet leuk in de Jjaren veerti9 . En zo verder.
Zelf had ik het wat dat betreft helemaal makkeliJjk .
Ik had '9eluk' . Mi1jn eerste 9rote liefde bleek homo
nooit 9oed voor J j e zelfvertrouwen vrouw zi1jnde en
door miJn psYchische on9esteldheid kwam ik in een
9esloten inrichtin9 terecht . En zoals een spreekwoord
ze9t : on9eluk in het leven, is 9eluk in de boekenschappen . Ik tYpto vti1jti9 en zonder veel nadenken in
vi1jf maanden mi1'n verhaal op . BiJj wiJjze van . Wat aandikken en husselen her en der (copy-paste), andere
naampJes en daar lag weer een boek dat alle andere
boeken overbodi9 zou maken . Uit9ever 9evonden r
boek uit9e9even drie drukken behaald . Wie koopt er
nu 9een boek waarvan de flaptekst luidt : "ze is 1jon 9r
9ek en laat zich opnemen?" That's me . . .
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Hoewel miJ'n persoont1'e Christie natuurli1'k absoluut
niet verward ma9 worden met het hoofdpersona9e
Chris ik ben niet zo creatief met pseudoniemen , vond
ik het wet zo fair our op de achterflap to zetten dat het
boek autobio9rafisch 9etint was . Dat combineerde
zo koddi9 biJj de depressievi9e foto van mi1j met
ontblootte bulk . Mediatechnisch was dit een 9ouden
9reep . Meer dap tachti9 interviewaanvra9en kwamen
er binnen varierend van een optreden bi1j Laat de
Leeuw toen Paul no9 leuk was tot een ereplek op de
pa9ina'Mensen' van Trouw 'een wolk van een meld'
werd ik daarin 9enoemd . Door het mezelf op9eplakee
autobio9rafische etiket kree9 ik vri1jwel 9een serieuze
recensies . Vol9ens schri1'vers die ik sprak en die veelal
9rif toe9aven dat zi1j ook vooral uit hun ei9en leven
putten was dat ook 9een handi9e zet van me . MijJ
maakte het niet zoveel uit . 'Ik wil niet no9 zoiets
meemaken our no9 een boek to schriJjven', verzuchtte
ik melodramatisch te9en 1journalisten 9evol9d door
een mistroosti9e btik uit het raam . Ontroerend . En
9elul natuurliJjk . Ik kende het kunst1je nu wist dat ik
een aantal honderd pa9ina's 9oed 9enoe9 kon vullen
our het uit9e9even to kriJ9en . ToentertiJjd za9 ik dat
debuut vol zelf-vertrouwen als een begin van het
echte werk . Maar van een tweede boek is tot o p
heden - we schriJjven vier 1j aar later - no9 9een letter
van 9ekomen . Waarom niet? Ik weet het niet .
Misschien omdat ik ooit bedacht had dat ik een
boek wilde schriJjven en dat nu 9ebeurd was . Gebrek
aan ambitie dus . Of misschien was het omdat de
nasleep van het eerste boek niet echt motiveerde . Elke
keer weer Je problemen oprakelen voor 1j ournalisten
brieven kri19en van mensen die het zelf ook niet
makkeli1'k hebben en behoren tot een schriJjversscene
die me niet beviel .
Misschien omdat het leven 9ewoon is door9e9aan .
Na wat tucratieve optredens en opdrachtJjes was het
weer over . Ik studeerde of aan de School voor
J'ournalistiek en 9in9 werken . Ik schriJ'f sours 9oede
sours hoo9steps middelmati9e stukken en vind dat
leuk werk .
Misschien omdat ik mi1jn boek met tern9werkende
kracht hoe Ian9er hoe beroerder vind . Hoe heb ik dat

ooit uit durven 9even? Waarom heeft niemand me
te9en mezelf in beschermin9 9enomen? Ik durf het
boek amper in mijn ei9en boekenkast to laten staan .
Maar ik denk Bat ik vooral niet meer schriJjf omdat ik
i n Godsnaam niet weet wat ik no9 to melden heb . Na
mijn ei9en verhaal moet er nu fictie worden 9eschreven .
En misschien kan ik Bat wel helemaal niet . Dan zit Jje
achter 1je schermpJ'e en verzint een personage . lemand .
Die lemand moet een naam hebben daar 9a Jje al?) .
Nou doe dan Roberto als voorlopi9e werknaam . En die
heeft moet wat meemaken zeker . En daar 9aat de
deleteknop alweer . In de loop van de 1jaren heb ik zo'n
beetje alle invalshoeken man vrouw, hond wasmachine al ekozen alle genres s annend
ra i
filmisch . 1ournalistiek toch maar weer autobio9rafisch
of alles to9ellJk overwo9en al mi1n 9rappen op een
riJft1a 9ezet kan het pathetischer? . De ene keer kopieerde ik de sti1jl van iedere schri1jver die ik op Bat moment
aan het lezen was de vol9ende keer Probeerde ik mijn
ei9en stiJjl tot norm to verheffen . Er waren weken bi1j Bat
ik mezelf dwon9 een half uur per da9 achter de computer to zitten met het doel wat to schriJven andere
maanden dwon9 ik me een hele week vri1j to makers
voor Bit doel de meeste ti1d 9ebeurde er niets . Er waren
tiJjden Bat ik bedacht Bat ik eerst derti9 kilo moest
afvallen voor ik een nieuw boek kon schriJven anders is
het toch 9een 9ezicht op de achterflap) of Bat ik eerst
de loteri1 j moest winners of Bat ik eerst 9elukki9 moest
wezen . Andere ti1jden dacht jk Bat jk alleen door een
nieuw boek 9elukki9 kon worden . Met andere woorden : de spontaniteit 9in9 er wel vanaf .
Ondertussen las ik met een biJjna ziekeliJjke
voorliefde tweede boeken van inmiddels 9earriveerde
schriJvers . Giphart, Ronald bleef in de autobio-scene .
Grunber9 r Arnon en Reve Gerard be9repen Bat hun
stiJjl dusdani9 fraai was Bat het in hun 9eval weini 9
uitmaakte of ze over jets autobio9rafisch jets fictiefs of
over helemaal niets schreven . Maar of het nu 9oede of
slechte tweede boeken waren die ik las de 1jaloezie Bat
die schriJvers tenminste een tweede boek hadden
9eschreven bliJjft overheersen .
Graa9 zou ik nu afsluiten met de condusie Bat ik o p
het moment weer keihard aan het werk ben maar Bat

is nu eenmaal niet zo . MiJjn oeuvre Iaat dus no9 even
op zich wachten . Of misschien kom het er nooit . Het
felt Bat mijn Broom om ooit een boek to schriJ j ven wel
is uit9ekomen, is dan wel een heel schrale troost .
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Een nieuwe deskundige
Of de stand van het De Haan-onderzoek

"Ik lees 9edichten van Guttelin9 en Perk . I ZiJ' stierven . Als ik sterf, wie zal mi1' dan no g
lezen? I Wat bast alles? Het Lied is mensli1'k werk, I Thans of later : 't zal eens ver9eten
wezen ." Dit kwatri1'n schreef Jacob Israel de Haan vlak voor zi1'n dood in 1924 . Het is het lot
van vole dichters : to worden ver9eten, en, er9er no9, niet meer to worden 9elezen . Rob
Delvi9ne en Leo Ross, al J'arenlan9 pleitbezor9ors van het onderzoek naar De Haan,
bespreken de kwaliteit van recente studies naar de dichter/schri1'ver en laten zien dat er
no9 9enoe9 hiaten zi1'n in het De Haan-onderzoek.
Rob Delvigne en Leo Ross

Er zit de laatste Jjaren weini9 schot in het De Haanonderzoek r alsof er ei9enli1'k no9 maar weini9 aan
Jacob Israel de Haan to onderzoeken valt . Er is ook
weini9 interesse voor doze auteur. Voor onze
verzamelin9 Br/even van en aan Jacob Israel de Haan
1899-1908 konden wiJ' 9eon uit9ever vinden . Querido
waarop wiJj onze hoop 9evesti9d hadden lieP niet
hard en het Literair Produktiefonds r directeur: Frank
Li9tvoet wei9erde subsidie . 0p het o9enblik li9t or
eon nieuw De Haan-book klaar, maar de uit9ever die
we benaderden r repliceerde : "Wie leest Jacob Israel de
Haan no9? Wie leest no9 boeken over hem?"
Een paar J'aar 9eleden maakten wi1j opeens eon
oplevin9 van De Haan-Publicaties in kranten en tiJ'dschriften mee maar er stond maar weini9 nieuws in
en veel onzin . Zo mocht LudY Giebels r die evenveel
van De Haans sexual behaviour in Amsterdam en Palestine weet als wi1', dus : niets r toch in het Nieuw
lsraelitisch Weekblad 31 1'uli 1998 on9estraft hear
fantasie op De Haan uitleven : "Ik denk dat De Haan
wel eens heeft 9efriemeld"toe maar, en "Hi1' zal
wel eons eon 1'on9etJj e in de bil hebben 9eknepen ."
Maar Arabische 1'on9ons kniJ'p le niet in hun bil, zi'1
kniJPen Jiou in J'ouw bil . Wat weet zo'n Hollandse dame
van Arabische 1'on9ons?
Een milde schok van herkennin 9
De eni9e die als De Haan-onderzoeken eon Po9in 9
waa9de was Elisabeth Lei1'nse . En bi1' veel wet ziJj over
De Haan to berde bracht konden wi1j niet antlers dan
instemmend knikken . Near aanleidin9 van zi1jn korto
roman Ondergangen schriJ'ft Lei1'nse biJj voorbeeld :
"Een biJ'fi9uur in Ondergan9en is Ninon de Tinan, die
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De Haan ontleende aan de roman L'ExemPle de Ninon
de Lenclos Amoureuse 1898 van Jean de Tinan
Parit's dandYistisch auteur bi1' uitstek" . In de commontaar in onze editie van Onder9an9en schreven wi1' : "De
9eheimzinni9e fi9uur van Ninon de Tinan . ., word
ontleend aan L'ExemPle de Ninon de Lenclos, Amoureuse 1898 roman van Jean de Tinan
PariJ'se
auteur-dandy . ., verte9enwoordi9er biJ j uitstek van"
enzovoort . En als Loi1'nse hot 'nerveuze' in De Haans
Nerveuze vertellin9en omschriJ'ft als "eon esthetisch
intens 9enot dat 9epaard 9aat met piJ'n" dan knikken
wiJ' opnieuw instemmend . Zelf spraken wiJ' in onze
editie van die Nerveuze vertellin9en immers van "eon
esthetisch en intens 9enot dat 9epaard 9aat met pil'n" r
en wi1' citeerden or eon zin uit Patholo9loon biJ', de
oPenin9szin r preties zoals LeiJ'nse doet . Zo kunnen we
door9aan . On9eveer do heift van hot work van
Elisabeth LeiJ'nse bezor9de ons eon milde schok van
herkennin9 .
Klassenstri1'd en wilde voordrachten
Des to moor viol hot ons op, wanneer ze sours
onverhoeds uit eon antler vaat1'e toPt, met name als ze
uit De zoos van eon 9azzen de De Haan-bio9rafie uit
1967 van Jaap MeiJ'er, overschriJ'ft . Hot effect is bizar :
alsof Jjo in eon wetenschappeli1'k opstet over wolven of
en toe op voet van 9eliJ'kheid 9eciteerd eon zin uit
Roodkapl'e to9enkomt .
Zo tekent ziJ' De Haans activiteit als socialist in
1903 : "Ti1'dens do spoorwe9stakin9 . . . behoort hiJ' tot
de fanatieksten die oproePen tot de klassenstri1'd : voor
hot Centraal Station van Amsterdam wordt hi1' op9e Pakt we9ons opruiende teal ." In 1903, schriJ'ft Mei1'er,r

"behoort De Haan tot de fanatieke agitators" hij1
maakte zich aan "opruiin9 " schuldi9 en werd "voor
het Centraal Station to Amsterdam op9epakt" . Ons
zijn 9een fanatieke uitlatin9en van De Haan over de
klassenstri1jd of de spoorwe9stakin9 bekend . De Haan
is ook nooit op9epakt . Het hele verhaal is door Mei1j er
uit zijn duim 9ezo9en . Wie zulke sprook!j es als historische feiten overneemt en voortvertelt diskwalificeert zichzelf als partner in het De Haan-9esprek . En
dan mogen we no9 bliJj zijn maar het is niet helemaal
be9ri1peliJk want waarom het ene wel en het andere
niet, dat Lei1jnse ons niet trakteert op een andere
snort9eli1jke bewerin9 van Jaap MeiJjer . ' Op de Grote
Markt in Haarlem klom de kwekelin9 De Haan o p
een stella9e en hield wilde voordrachten ." Het was
Mei1jer die hier praat1j es voor de vaak verkocht, niet De
Haan .
Citaten uit het boek van MeiJ'er duiken
herhaaldeli1jk op in het werk van Elisabeth Lei1j nse en
richten er 9rote schade aan . MeiJjers thema ziJjn boek
heeft meer van een roman dan van een studiewerk is
bet 1jodendom en De Haans afvalli9held daarvan en
later zijn bekerin9 . Mei1jer heeft "allerlei onJjuiste
verhalen die over De Haan in omloop waren
ontzenuwd" meende P.J . Meertens in Vrij Nederland
18 november 1967 maar het om9ekeerde is het
9eval . Mei1jer heeft 1juist een stroom van verzinsels en
on1juiste verhalen in omloop 9ebracht . Voorbeeld : De
Haan ervoer als kwekelin9 in Haarlem zijn 1food-zi1'n als
een onaan9ename remmende factor" , hi1j brak met
het Jj odendom hi1j "onderdrukte" zijn tweede
voornaam Israel "hi1j wilde los los . Niet er9ens heen :
er9ens vandaan" . Hi1 j vertrapto zijn verleden "hem
kan het Jjoodse vraa9stuk niets schelen" welk Jfoods
vraa9stuk, maar dan duikt plotselin9 in 1905 de
naam op "die De Haan bi1j zijn besniJjdenis had ontvan9en : Jacob Israel" en dat kondi9t "een wi1jzi9in 9
voorziJjn leven " aan . LeiJjnse neemt de hele voorstellin 9
van taken klakkeloos over, van "1food-ziJjn ervoer hiJj als
een hinder" via hij "wilde nooit er9ens naartoe alleen
maar er9ens vandaan" tot en met zijn "naamsamputatie" en het eerherstel van de tweede
voornaam Israel : "midden in de Pi lp
eli'n
1 tjesI polemiek
si9neert De Haan ineens weer met zijn dubbele
voornaam" . Hi1j ' ruikt na de S .D .A .I? een nieuw of
ei9enli1'k een oud nest" : het Jjodendom en niet : het
nest van RemY de Gourmont of een andere decadent

de hele decadente periode van De Haan slaat Lei1jnse
net als MeiJjer over) . 0peens was hi1j de dichter van het
Joodse Lied . In proza- ze9t Mei1jer, had hi1' nooit
9eschreven over "het 1joodse milieu dat hi1j toch beter

Jacob Israel de Haan

kende dan een ziJjner colle9a-schri1j vers" met name :
Q uerido en HeiJjermans . Ook LeiJjnse is het op9evallen
dat De Haan "nooit eni9 verhaal had 9esitueerd in
een Jfoods milieu terwi1jl hiJj dit milieu toch veel beter
kende dan andere . . . schriJjvers als Israel Querido of
Herman Hei1j ermans ." Alsof 1je doktersromans moet
schri1jven als 1j e vader arts is .
De constructie van de afvalli9e Jfood de "uit het
nest gevallen vo9el" de "9eaberreerde artiest" de
"ontspoorde zoon . .] van een arme Zaanse gazzen"
allemaal kwalificaties van Jaap Mei1jer
die zich
spectaculair tot het 9eloof der vaderen bekeert, is
su99estief, maar houdt biJj nader onderzoek 9een
stand . Het wordt ti1jd dat we eens van Mei1jers De
Haan-karikatuur afkomen . Aan dominee Haspels liet
De Haan in 1904 weten wat hem van het nude
Jjoodse 9eloof no9 restte : "Ik heb Gods woord slechts
voor een redeliJj k deel dat wil ze99en Jjuist beroofd van
steunende kracht ." Geen sprake van een " 9ederailleerde" Jjon9en die zijn 1j oodse Jjeu9d "wegtrapt" . In
1906 polemiseerde hiJ j met een dominee die over de
Jjoden din9en had 9eze9d die De Haan niet bevielen :
"GiJj beweert dat 't Joodsche yolk diep 9ezonken is .
Het is al zoo'n oud yolk en heeft al zoo veel beleefd .
Zou het dan zoon wonder zijn als het uitgeleefd
ware? Een wonder is eerder het om9ekeerde en dat
wonder is vriJ ' wel waar. "
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Ook willen we wel eens van dat 9es1joemel met die
tweede voornaam Israel af . De voile naam Jacob Israel
klinkt mooier, zo'n verandering komt in de letteren
vaker voor, ook om9ekeerd : eerst heet 1je Gerard
Kornelis van het daarna opeens Gerard . Maar zi1'n
roepnaam veranderde De Haan toch niet hi) j is zich
altiJjd Joop bli1jven noemen- naar de decadente fi9uur
Joob uit Van Eedens Van de koele meren des doods
1900 voor Van Eeden die hem van daarvoor kende
bleef hi1j Jaap . HiJj is zich zelfs nooit Jacob 9aan
noemen zoals de hoofdfi9uur van De nacht der
Girondi J"nen .
Elisabeth LeiJjnse publiceerde drie Ian9e artikelen
over De Haan . Ze had dus alle ti1jd en alle ruimte om
Jaap Mei1jer eens een keert1je aan de tand to voelen .
Maar zijj deed het to9enover9estelde : zijj schreef niet
alleen van Mei1jer over, maar wat zijj overschreef,
overdreef ze ook no9 eens . Zo kwam zijj het 'heen9aan uit Holland' te9en . Meer Nederlandse schri1jvers
ziJjn op die 9edachte 9ekomen : we9 uit Holland op
naar Frankri1'k of Brussel of Kreta - "liever heimwee
dan Holland" zee Leo Vroman - maar LeiJjnse blies het
motief op tot een "obsessioneel thema" . We99aan
verhuizen "ver1a9en of ver)jaa9d worden" ze9t ze en
ze sleept zelfs Ahasverus erbi1 ,
is in I
PipPJ
elijn tjes
l "bi)jna
opdrip9ere9 aanwezi9" . En ze levert daarvoor een
bewi)js vanuit de romantheorie : "Grofwe9 een derde
van de vertelti 1 d van Pi'lPJ
eli'n t'es
wordt besteed aan
J
het motief van de zoektocht naar een ander hues ."
Maar dat is niet waar, men hoeft er het aantal
bladzi1jden dat wordt besteed aan die verhuizen9 van
de Fles naar Meks maar op na to tellen . Hier is 9een
s rake van een obsessie van De Haan hier is s rake
van een obsessie een dwan99edachte van Elisabeth
Lei)'nse .
Bi)j de behandelin9 van het oeuvre van De Haan
vol9t LeiJjnse de canon die door Mei)jer is 9esu99ereerd . Veel aandacht dus voor KanaJlje- maar 9een
vermeldin9 van de reden waarom De Haan die
onbeduidende verhaaltJjes in 1904 een paar weken na
de tweede druk van Pi~lp
elijn
heeft uit9e9even zelf
J tjes
J
sprak hi1j van "het din9et1'e dat bi1' Lankkamp in
Deventer verscheen" voor hem telde het niet mee en
waarom De Haan zich op het titelblad als "Schri)jver
van PipJPelijnt
J 1"es" afficheerde . En zelfs aandacht voor
een verzamelin9 zo9enaamde '0pstandi9e Lied1'es' ,
door Kees Joosse en Jaap Mei)jer aan hun herdruk van
Kana1l'e 1977 toe9evoe9~
d ; ri)jmpJes uit Het Volk,
we9werpverses
) . Maar niets over de ZwerversschetsJjes, die wel waren bedoeld om ooit in boekvorm
to verschi)'nen . We kennen er veer, een daarvan is
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op9enomen in onze editie van Nerveuze vertellin9en ;
'De zwarte kat' .
Zo moet men wel een vertekend beeld van het
oeuvre van De Haan kri19en . En dan mo9en we no9 blijJ
zi)jn dat Lei1jnse ons niet trakteert op de novelle BarMitswo in dezelfde ti1jd en bi1' dezelfde uit9ever verschenen als KanaJlje en van de hand van een zich
noemende Jits9ok ben Jan9akauf, dat is Izak, zoon van
Jacob dat is dus Jacob de Haan zeiden Mei1jer en
Joosse . De vnder van De Haan heette immers Izak?
leder ander was tot de conclusie 9ekomen dat er dan
had moeten staan Jacob zoon van Izak maar Mei)jer
en Joosse namen een fotokopie van de titelpa9ina van
Bar-Mitswo in hun editie van Kanalje
l o p en beloofden
"elders" nnder op hun ontdekkin9 to zullen in9aan .
Dit 9ebeurde in 1992 dat wil ze99en in een voetnoot
bi1j een obscure publicatie slikte Mei1jer stillet1jes zi1jn
bewerin9 in . De novelle was van Josef Cohen . 9eboren
in 1886 in Deventer, later bibliothecaris van de Openbare Bibliotheek Gronin9en . Maar het kwaad was al
9eschied . De losse flodder van Jaap Mei)jer en Kees
Joosse was al op9evan9en door Wim Hazeu, steeds
alert en uit de lucht 9e9repen en vast9ele9d in zi1jn
Literair Pseudoniemen boek 1987 : "Haan, Jacob
Israel de - Jits9ok ben Jan9akauf " (bladzijde 129), en
" Jets9ok ben Jan9akauf - J .I . de Haan" bladzi1jde
249) .)

Heks en heksen1'a9er
Een enkele keer wil Elisabeth Lei1jnse wel een ei9en
duet in het zak1je doen dan lanceert zij j een nieuwt)e maar nooit een nieuwt1je dat naar meer smaakt . Zo
heeft zijj een ei9en menin9 over homoseksualiteit aan
het begin van de twinti9 ste eeuw . PipPJ
ze 9 t ze
J elijn tjes
l
wordt "9ememoreerd" onzes inziens een verkeerd
9ekozen woord "als de eerste roman uit de Nederlandse literatuur waarin openli1j k over homoseksualiteit
werd 9eschreven" . Te veel eer, vindt Lei)jnse . De Haan
was helemaal niet de eerste die erover schreef, zi)jn
belan9 als baanbrekend auteur over dit onderwer p
wordt sterk overschat . Anderen 9in9en hem voor, "de
tiJjd leek riJp 9enoe9 voor de problematiek" . Dit was
overi9ens ook de visie van een van de eerste critici van
Pip
Jpelijnt
l 1jes de heer Wink : "Pederasten schi1jnen te9 enwoordi9 interessante lui" 1904 . Wi1' 9unnen
Lei1jnse 9raa9 haar menin9, die wi1j overi9ens niet
delen : vol9ens ons drei9de er 1'uist een heksen1'acht .
Maar wi1j tekenen protest aan als Lei1jnse een zin uit
onze De Haan-commentaar op ziJjn kop zet om haar
stellin9 to ondersteunen . De homo-seksuoloo9 Romer
"had twee weken voor de p ublicatie van PipIpJ
elijnt1jes
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flog 9esproken voor de Vereni9in9 van ChristeliJ j ke
OnderwiJjzers" schri1'ft ze maar wi1j schreven : "Abraham KuYper had hem Romer J'uist op 24 mei 1904
dus inderdaad twee weken voor de publicatie van
Pi'JpJ
eli"ntJ"es sp rekend voor de Vereni9in9 van
Christeli1jke OnderwiJjzers- van propaganda voor
Sodom beschuldi9d ." Het was de heksen1'a9er die
daar sprak, niet de heks .
Een andere voorloper en we9bereider van De Haan
was Aletrino . In 1904" aldus LeiJ'nse- had hi1' de Nederlandse vertalin9 Oorzaken en wezen van het
uranisme van de bekende Duitse homo-emancipator
Ma9nus Hirschfeld in9eleid en uit9a9even ." Maar het
is our 9 ekeerd . De Haan had Pip
elijntljes uit9e9even 7
JPJ
1'uni 1904 vbordat Aletrino de vertalin9 van Hirschfeld

uit9of, oop 23 au9ustus met een extra voorwoord dat
alleen met de vooraf9aande verschiJjnin9 van PipPel
lijnt
1 1"es to verklaren valt en waarin Aletrino verklaart
niet homoseksueel to ziJjn .

De toelaatbaarheid van onzedeli1'kheid
0P 15 1j uni 1904 schreef De Haan aan LodewiJjk van
DeYssel en vroe9 hem our een oordeel over Pi'PeJ
li"nt
l Jjes dat wil ze99en een uitsprack over de

toelaatbaarheid van onzedeliJ'kheid in een roman . Van
DeYssel had zich in het verleden op9eworpen als
kampioen van die onzedeliJjkheid in de Iiteratuur en
funk de draak 9estoken met wat men later
fatsoensrakkers zou noemen : "Tot een kunstenaar,
van ziJ'n werk sprekende to ze99en : foei wat is dat
onzedeli1'k . . . - dat is net het zelfde als dat 1je te9en
iemant op een zwemschool9aanderiJj zou ze99en :
foei hoe onbetameli1k, welke mi1jnheer loopt er nu
met bloote borst en beenen!" Maar in 1904, in zi1'n
antwoord aan De Haan bleek de 9rote Tachti9er van
menin9 veranderd . A I was een boek no9 zo schitterend 9eschreven de wat ouder 9eworden Van
DeYssel vond nu toch dat de schri1'ver in de eerste
plaats rekenin9 moest houden met het publiek . Hi'J
herriep het fart pour fart van Tachti9 . Als voorbeeld
9of hijj zi1jn ei9en roman De kleine rePubliek . Toen hijJ
vernam dat dit boek zich er9ens in de bibliotheek van
een HBS beyond had hij j dit nadrukkeli1jk of9ekeurd .
Maar nu vindt Lei1jnse opeens dat dit voorbeeld "los
moet worden 9ezien" van het onderwerp van de
brief . Immers het boek was in die bibliotheek
ontdekt vertelt ze door een zoon van Van DeYssel die
nooit 9eweten had flat ziJjn vader boeken had
9 eschreven -flat was in de familie stil9ehouden . Alsof
Van DeYssel aan De Haan over familieaan9ele9enheden schreef!
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Wanhopi9 romanpersona9e
Van Jaap MeiJjer heeft Lei1'nse het beeld van de
'desperado' De Haan over9enomen MeiJjer : "Vrienden
hebben het beeld bewaard van de desperado, die in
de winter van het J'aar 1904 door Amsterdam zwierf "
wie zouden die vrienden zi1n 9eweest) en van De
Haan naar de hoofd persoon van Pi~pl
it n'Y a
l elijn tjes
I
qu'un pas. Joo p Driessen heet bi1 j LeiJjnse een "wanhopi9 romanPersona9e" "steeds op zoek naar '9eluk

met 'n 1jon9en die me liefhad van zelve' . Maar Joo p
zoekt nooit daarnaar . Sam was er toch? Joop zoekt
seks- "het is m'n eni9a PleziertJje" LeiJjnse spreekt nogal hoo9dravend en ook misleidend van "venale
liefde" betaalde seks . Er is 9een aanwiJjzin9 dat hijj biJ'voorbeeld Geert de student uit Utrecht betalen wou .
Joop zoekt nooit het 9ezelschaP van homo's hi1' 9aat
niet met homo's our . En als hiJ' al eens iemand in huffs
haalt die op hem verliefd raakt "schobber1jon9en" :
"1je bent zo lief. . . daarom wil ik alti1jd bi1j 1je bli1'ven" , de
befaamde woorden "naar vriendschap zulk een
mateloos verlan9en" ziJjn meer van toepassin9 o p
"schobberJjon9en" dan op JooP . dan is dat per
on9eluk . Joop wordt erdoor verrast en hijj vindt het
leuk : "dat was voor 't eerst een die miJ j liefhad en ik
hem" . Maar "schobber1jon9en" be9int meteen plannen to maken : "dan moet die Hans = Sam maar
we9", en daar moet Joop wel een beet1je our lachen :
"verbeel-1je zo maar even to commanderen dat Sam
we9 moest" . Intussen slagpt Sam z'n 9ezicht in de
schaduw, zegt de tekst en de lezer weet : Sam slagpt

niet hijj houdt alles in de 9aten . De vol9ende da9, als
Joop wakker wordt- is de 1'on9en we9 . Einde van het
hoofdstuk . Een "wanhopi9 romanpersona9e" ziJjn we
er niet in to9en9ekomen .
De witte dief
Van research moet Elisabeth LeiJ'nse het niet hebben .
Zi1j zoekt het vooral op een terrein waar men sours
minder 9emakkeliJ'k zin en onzin van elkaar kan
onderscheiden : het 9ebied van de interpretatie . En
voor 9edurfde uitsproken schrikt zi1j niet tern9 .
In het zesde hoofdstuk van Pi"Jp
eli'nt
I ljes, 'Dood van
de witte dief' wordt verteld van de haat die Sam
opvat 1'e9ens de witte dief, de hond van Jjuffrouw
Meks de hos ita van Sam en Joo
en niet de
huis1juffrouw, zoals LeiJjnse meent . Sam be9int de
hond to pesten en to piJ'ni9en en het wordt steeds
er9er : hiJ' moet flood . Meks doet de witte dief dan
voor een ri1jksdaalder over aan een boert1e, denkt ze ,
maar die ri1jksdaalder is afkomsti9 van Sam, het is
of9esproken werk Sam " 9ooit het met de boer o p
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een koopJ'e our het flier alsno9 van kant to kunnen
maker" schriJ'ft Lei1'nse . WiJ' be9riJ'pen die zin niet

9oed maar als Lei1'nse bedoelt flat de boer de hond
koopt en flat Sam de hond flan van hem overneemt ,
dan verg ist zi1' zich . In de tweede versie van Pi'pI
1 eli jntI"es
ze9t Sams alter ego Hans het duideli1'k : "verbeeldt u u
sours flat 'r iemand is die flat kren9 voor 'n ri1jksdaalder hebben wil . . ." . Sam komt in 9ezelschap van
het boert1'e de hond ophalen- het boertJ'e is net 9oed
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9enoe9 our voor Sam de nodi9e attributer mee to
bren9en : een muilkorf een lus, een hondenzweep en
niet to ver9eten een zak met stenen want de hond zal
worden verdronken in de Amstel . De hond spartelt
te9en en Sam 9eeft hem met de zweep . Het staat
exp liciet in Pi'pl
t jes II Hans "scherp-patste" met
l eli'n1
"z'n hondezwee p " maar iedere Pippl
tjes-lezer had
l elijnl
allan9 be9repen wie die zweep hanteert . Alleen
Elisabeth Lei1'nse twi1'felde no9 : was het toch misschien

dat boertJje? 'Dood van de witte dief' het onweer is
pretti9-intiem die nacht sliepen we
uit9ewoed
samen" .
En dan komt Lei1jnse voor de da9 met een vondst :
"Sam kan alleen met Joop slapen nadat hiJ' 9emarteld
eli"n tjes
heeft" . Dit staat ner g ens in Pi~Jpl
I . 1'e zou LeiJjnse
willen toeroepen : er staat zoveel wel in dat boek
waarom haalt u er dan din9en uit die er niet in staan?
Maar LeiJjnse 9aat no9 een stapJ'e verder : haar
ontdekkin9 "reveleert de vergoeli1jkende houdin9 van
de ik-verteller to9enover Sams strapatsen" zi1j 'reveleery, openbaart verraadt ons dat Joop heimeli1jk het
9edra9 van Sam 9oedkeurt het woord 'strapatsen' li1jkt
ons hier verkeerd 9ekozen, De Haan spreekt van
"stroeve haat" en "zieke ernst" . Joop ver9oeli1jkt het ,
hijj had Sam kunnen stoppen, maar hijj wou niet omdat
hijj erop rekent dat Sam na afloop met hem naar bed
9aat, hiJ' profiteert ervan . In werkeliJjkheid protesteert
Joop heftig, hijj drei9t zelfs : "Ale 1je dat doet hoef Jje
nooit meer bi1j me to komen", maar hij j is natuurli1jk
tegen Sam niet op9ewassen .
De vondst van Lei1j nse 'reveleert' openbaart en
verraadt niets over Joop, maar wel jets over Lei1'nse . Wi'1
spreken in zo'n 9eval niet van een interpretatie- maar
van een insinuatie .
Het oeroud 1'oods 9eloof
In 1908 verscheen De Haans tweede 9rote roman
Pathologieen en in 1910 het laatste korte verhaal dat
we van hem kennen de nerveuze vertelling 'De
lupusliJjder' . Vanaf 1909 be9on hi1j weer 9edichten to
publiceren eerst in De Gids vervol9ens ook in De Bewe9ing. Zelf drukte hijj het in een lezjn9 in Gronin9en
in 1913 zo uit : "eerst dichtte ik, toen schreef ik proza ,
nu dicht ik weer" . Men vindt die 9edichten op9enomen in de bundel Liederen 1917 . Vol9ens Elisabeth
Lei1jnse duidde De Haan zi1n 9edichten ale Iiederen aan
"om to benadrukken dat ze ontspron9en aan het oeroude Jjoodse 9eloof"
Wi1j citeren hier zo'n lied, in 1909 9epubliceerd in
De Bewe9ing .
Het kleine dorp
Laat ik u schri1 ven - vriend, hoe zalig stil
Het dorPl'en is waar ik nu woon- 9evlucht
Voor schrille stad en havenend gerucht,
Heelend mi Ijn ziel en mi ljn verwoesten wil.
't Heeft weinig huizen rond een ouden torenOm ieder huffs een mildbloeiende he g-

Geen luide straat maar smallen zachten we g
Van zand waarin g een sta Ppen ziJjn to hooren .
De school is kleiner dan ons steedsche huffs
Van alle kindren ken ik stem en oogen ,
In alle woning en voel ik mij thuis.
En van het duin 9ezien , het zonnig-hooge Li9t het klein dorP zoo zonnekleurig dat
Ik met een blik van liefde het omvat.
In : De Haan 1952, p . 301
Oeroud 1foods 9eloof? Men herkent in dit lied eerder
dan het eeuwi9e Jeruzalem het dorpJ'e Nes o p
Ameland .
Wi1j willen niet op elke slak zout le99en maar de
verleidin9 is 9root om no9 vlu9 een enkel slakkenspoor
to vol9en, voordat wi1 j afscheid nemen van Elisabeth
LeiJjnse, de nieuwe De Haan-deskundi9e . Een half
doziJjn slakken .
Censuur
De Haan vervaardi9de drie Eekhoud-bewerkin9en in
verzen : 'AntwerPsche Liberti1jnen'- 'Escal-Vi9or' en
'Een nieuw Cartha9o' "De beelden van dit Lied zi1jn
ontleend aan het verhaal van Geor9es Eekhoud"
schreef hijj aan Albert VerweY . Nu had hijj ook zi1jn
ei 9 en roman Pi~lpl
elijn tjes
l . waarvan de eerste versie
door Aletrino was vernieti9d, bewerkt en er niets
onzedeli1j ks in 9eschrapt . De Haan Iiet in zi1j n werk 9een
censuur toe, en "net zomin ale in ziJn proza is in De
Haans poezie de homo-erotische component 9ecensureerd" een wat wonderliJjke mededelin9 van Lei1j nse .
Maar dan meent ze De Haan to pakken to kunnen
nemen : zelf censureerde hijj wel . HiJj censureerde het
werk van Eekhoud ze9t LeiJjnse want hijj schrapto de
hetero-erotiek in Les libertine d'Anvers. LeiJjnse : "voor
het vrouweliJjk Iief1je van de protagonist . . . is in De
Haans bewerkin9 9een plaats" . Een-nul voor LeiJj nse .
Maar De Haan bewerkte Eekhoud niet in die zin dat
hijj complete romans van Eekhoud in verzen
navertelde . Hi1j koos bepaalde onderdelen Eekhoud zei
zelf daarover : •' quelques caracteres et quelques situations" . De Haan schreef een Ian9 IYrisch lied voor
Jion9ens een lied van vriendschap, danklied voor
Eekhoud . In de Eekhoud-bewerkin9en is zelfs de
nachte9aal homofiel J de nachte9aal "die diep uit hart
en klare keel I om ziJjn vriend klaa9t in het bloeiend
struweel" . En dan valt een vrouweli1jk lief1e, n'en
dePlaise Elisabeth LeiJjnse natuurliJjk uit de boot. Eennul voor De Haan .
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Landverraad
In Palestine werd De Haan door een zionist vermoord
niet door een Arabier . Toch komt Lei1jnse hier r, 9eheel

onnodi9, aandra9en met die dwaze opmerkin9 van
oude Abel Herzber9, dat hi1 j het ple9en van die moord
"lieverr als het al onvermi1j deli1jk was, aan de Arabieren
had over9elaten" . Zi1j citeert Herzber9 no9 een tweede keer : "Als u vraa9t wet voor een snort mens De
Haan was den moet u voor alles stellen dat hi1j een
homoseksueel was ." Stel 1je voor dat 1je zo'n zin in een
studie over bi1j voorbeeld Willem Frederik Hermans zou
to9enkomen : "Als u vraa9t wet voor een snort mens
WE. Hermans was den moet u voor alles stellen dat
hiJj hetero was . " Maar Lei1jnse heeft Herzber9 nodi 9
om to sug9ereren dat De Haan "uit zi1jn identiteit" als
homoseksueel probeerde "over to topen r dit doen wij1
maar liever of als onbe9ri1peli1k 9ebrabbel .

g root teekenkunstenaar" . Wie zou voor Rene Richell
model hebben 9estaan? Er moeten zelfs brieven tussen
hem en De Haan zi1n 9ewisseld . WiJj zouden willen dat
iemand dear eens achteraan 9in9 . Maar zoiets bedoelt
LeiJjnse helemaal niet . Zi1j houdt het liever eenvoudi9 :
"Ontelbaar ziJjn de duideli1k 9ewilde r parallellen tussen
leven en werk" van De Haan . Voorbeeld : de vader van
Johan van Vere de With, een personage dat zich versiept
in be9rippen als eensprakeliJjkheid trouwt "als student
in de rechten met een veel oudere arts" r allemaal dus
p reties zoals De Haan deed . Maar De Haan stond model
voor de zoon r niet voor de vader. A I was het natuurli 1jk
niet leuk voor de veel oudere arts met wie De Haan
trouwde Johanna van Maarseveen om in Patholo9ieen
van hear literaire evenknie to lezen dat zi1 j waanzinni 9
wordt en zelfmoord plee9t .
Het werk van De Haan zit vol van zulke 9rappen . In

Patholo9ieen als a9odocument
Patholo9ieen ziet Elisabeth Lei1 j nse als "een snort egodocument" . Wi1j staan dear niet onwelwillend r maar wel
met de nodi9e reserves to9enover . De verhoudin9 tussen
leven en werk van De Haan stelt ons no9 steeds voor
raadsels . Hi1j schreef zelf aan Geor9es Eekhoud : de
hoofdpersoon van de roman Johan van Vere de With, in
zi1jn stri1'd te9en de satanische vriend Rene Richell "ben
ik het meest zelf" . En Rene Richell "leeft en is nu een

Ideeen9oed
Lei1'nse ze9t over de 'uranist' De Haan : "in to9enstellin9 tot het socialisme r was het uranisme
anno 1904 9een vla9 waarmee men op street kon

De Haan onderhield in Palestine vertelt Lei1jnse ,
vriendschappeliJjke contacten met de Effendi's r de
Arabische 9root9rondbezitters . "Bekend is de foto
waarop hi1j in Arabische kleren verschiJjnt" - inderdaad
iets heel bedenkeliJjks . Je zou van een 9azzenszoon en
voormali9 S .D .A.P-lid meer fatsoen verwachten . HijJ
maakte zich in de o9en van de zionisten, ze9t Lei1jnse r
schuldi9 aan landverraad . Men denkt : dat zal hear
menin9 toch niet zi1jn? En men verwacht een teken
van togensprack r op ziJjn minst een relativerende opmerkin9 . maar nee Lei1j nse cursiveert het woord
landverrader zelfs, lust like that en voe9t er woorden
als "overloper" en "nestbevuiler" aan toe . Wi1' kennen
meer van zulke 'landverraders' en dat waren niet de
eersten de besten . Multatuli kwam kort na de
verschi1jnin9 van Max Havelaar r, een oude kennis
te9en r die ziJjn boek heel mooi had 9evonden maar
te9en de laatste bladzi1'den bezwaar maakte : "Foei ,
men ma9 nooit ziJjn land verraden"brief aan Jacob
van Lennep r 1uni 1860 . Marlene Dietrich zon9 voor de
Amerikaanse soldaten en Poncke Prinsen koos de kant
van de Indonesiers . Het had Duitsland en Nederland
veel nari9held bespaard als er meer van zulke
landverraders waren 9eweest .
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1905 was Pathologieen in eerste versie voltooid en De
Haan stuurde een 9etYpt exempleer near Walden . Als
antwoord schreef Van Eeden hem : "Ik noem een boek
als dit geen kunst" , met een citaat van Ruskin : "Kunst
moet ontstaan door vreu9de om God's werk ." De
Haan vond dat belacheli1k "Waarom moet ik doen
wet Ruskin dee zou Ruskin doen wet ik doe?" en liet
in een tweede versie van Pathologieen de vader van
Johan een dooddoener van Ruskin to berde bren9en
om een discussie met Johan to vermi1jden : "Ruskin
ze9tr dat in zulke woordentwisten de meest onzedelike
mensch alti1jd zich het meest 9erechtvaardi9d
J
voelt ." Wat lezen we nu bi1' Elisabeth LeiJjnse? De vader
neemt "contouren" aan van De Haans "literaire vader" Van Eeden over dat literaire vaderschap zouden
we met Lei1j nse ook wel eens een appelt1je willen
schillen . Hi1j beroept zich op "theorieen van Ruskin om
de nei9in9en van zi1jn zoon to verwerpen" . We zi1jn
bang dat die theorieen alleen in de verbeeldin9 van
Elisabeth Lei1'nse bestaan . Zi1j li1jkt over een ei9en derde
versie van Patholo9ieen to beschikken . No9 even en
we komen weer terecht bi1j Mei1jer die beweerde dat
"de hoofdpersoon Johan van Vere de With zi1jn ei9en
laden als foutief aanvoelt" .
LeiJjnse heeft moeite met die hoofdpersoon r zijJ
vindt hem "een al to onderdani9e lieve Jjon9en" . Inderdead is Johan te9en Rene Richell niet op9ewassen J
maar aan een onderdani9e Johan had Richell 9een
plezier beleefd .

paraderen van een coming out kon voor De Haan dus
voorlopi9 9een sprake zi1jn" . In onze ti1jd zoo De Haan
dus aan een Gay Parade wel hebben mee9edaan jets
wat wi1j sterk betwiJjfelen : hijj zocht nooit het
9ezelschap van homo's . Reinalda spreekt van De Haans
coming out met Pi'P1
I eli'nt1'es in 1904 Bio9rafisch woordenboek van het socialisme in Nederland dl . 7 1998) .
De woordkeus is misleidend : het boek kwam uit niet
De Haan . En als er iemand van de familie De Haan in
1904 uitkwam dan was het Carry van Bruggen in
Indie vol9ens het sprack9ebruik van die ti1jd .
Maar heeft De Haan ooit op straat met een rode
vla9 9eparadeerd? Hi1j deed in 1903 mee aan een
straatcollecte voor de kinderen van de slachtoffers
van de al9emene werkstakin9 , hijj bracht daar in een
brief aan Van der Goes heel amusant versla9 van uit .
HiJj maakte voor dezelfde kinderen een refs om de
Zui-derzee hijj werkte hard maar uit niets bli1jkt
eni9e behoefte aan lets wat op paraderen Ii1jkt . Aan
Arnold Saalborn schreef hijj in 1903 "dat we ernsti 9
ons best moeten doen om booze din9en to
verhelpen" maar ook : '1k heb 'n hekel aan 9eweld
en drukte . ' Hi1j was wars van demonstraties afkeri 9
van uiterli1jk vertoon .
Toen hijj de S .D .A .Pde rug toekeerde Lei1jnse houdt
het op 21 1'uni 1904, maar het was een 1'aar later
"leverde hi1' togeli1jk met zi1jn bewiJj s van Iidmaatscha p
opvallend probleemloos het ideeen9oed van het
Marxisme in, aldus Lei1jnse . Het gin9 niet zo diep bijJ
De Haan schi1jnt ze to willen ze99en . Hi1j trok 9ewoon
een socialistisch 1'asJje uit . Wat weten we van een
marxistisch of socialistisch ideeen9oed van De Haan?
De ouders van de kinderen bi1j hem op school maakten
zich vol9ens MeiJjer on9erust over zi1jn "radicale linkse
opvattin9en" maar ten eerste weten wi1 j wat zulke
bewerin9en van Jaap Mei1jer waard ziJjn en ten tweede
9of De Haan opzetteliJjk en met overtui9in9 neutraal
onderwi1js zoals hijj ook neutraal voor de kinderen
schreef in de kinderrubriek in het zonda9sblad van Het
Volk op een uitzonderin9 na toen hijj over TolstoJj zei :
"Graaf Leo is dom" kree9 hijj de hele socialistische
onderwi1j zersbent over zich heen . Ook weten we dat
hijj steeds koos voor de onderli99ende partiJ, of het nu
stakers waren in Enschede in 1902 toen hi1' no9 9een
parti1jlid was of mishandelden in Russische 9evan9enissen in 1912 en 1913- toen hijj vol9ens Lei1'nse zi1j n
'Marxistisch ideeen9oed' dus had in9eleverd . Een ding
is zeker: hi1' 9edroe9 zich in Rusland heel antlers dan in
onze ti1'd een PvdA-dele9atie hoedster van welk
ideeen9oed) zich in de DDR opstelde aan de voet van
de Berli1'nse Muur.

Maar wat was De Haans wereldbeeld? Wat vond hij1
van de ontwikkelin9en in maatschappiJ j en cultuur? Hij1
laat zich er zelden over uit . Aan dominee Haspels
schreef hi1j : "de idealen van de bur9eri1j zi1jn de onze
niet meer, de ti1jd van nieuwe is er no9 Ian9 niet .
WiJj vullen maar den ti1jd die er noodzakeliJjk wezen
moet tusschen vroe9er en later. Zooals er 'n nacht is
tusschen twee da9en ." Geen rode vla9, 9een arbeidersklasse die een reidans danst aan de oceaan .
Van Gorter zei hi1' : "Laat-i maar uit S .D .A .Peeen 9aan
(1902) .
WiJj vra9en : wat in 9odsnaam heeft De Haan in
1905 to9eli1jk met ziJjn bewi1js van Iidmaatschap van de
S .D .A .P zo "opvallend probleemloos" in9eleverd?
Prediker
Bi1' haar ver9eli1jkin9 van de twee versies van
Pip
komt Lei1jnse ook to spreken over de
lpelijn
1 t'es
1
openin9szinnen van beide romans . "In het slapwitte
re9enlicht dat zwakke mor9en door de straten 9ri1jsde
starend achter ons raam lei ik" P II : de 'vervandeYsselde' versie , en "Daar is een tiJjd van komen daar
is een ti1'd van 9aan" P 1 . Deze openin9szin vindt zi'1
"bi1jna laconiek" .
"Wie een boek be9int- le9t zich met de eerste regel
vast voor het 9ehele boek" schreef Ter Braak - de eerste zin van Politicos zonder p1
arti' . Jammer dat Lei J'nse
aan de eerste zin van P I niet meer aandacht besteedde . De Haan citeert hier een 9edicht van PA . de
Genestet in die ti1jd een heel wat befaamder dichter
dan to9enwoordi9 . "Daar is een tiJjd van komen I Daar
is een ti1'd van 9aan : I Dat hebt 9i1' meer vernomen I
Maar hebt 9iJj 't ook verstaan?" En hijj citeert daarmee
to9eli1j k een spreekwoord men vindt het in het
sAreekwoordenboek der Nederlandsche taal van
Harrebomee van 1856 en waarschiJjnliljk is het veel
ouder . En op de achtergrond klinkt een machti9e
klassieke tekst mee : het biJ'belboek Prediker . Het
fatalisme van Prediker in de eerste zin van Pip IP
eli'nt
1 Jjes
zal het hele boek beheersen . Naast dit fatalisme valt
het "biJj na laconiek" van Elisabeth Lei1jnse wel als heel
bleek1jes door de mand .
Brief van boosheid
In 1'uni 1904 schreef Van DeYssel zi1jn bekende
dubbelzinni 9 a brief aan De Haan over PiplpI
elijntIjes . Aan
de ene kant behoorde Pi' 1pI
eli jntJjes vol 9 ens hem "tot
het voortreffeli1jkste wat in de laatste Jjaren is
verschenen" : "Voor mi1j ziJt 9i1' een zeldzaam en 9oed
kunstenaar." Aan de andere kant veroordeelde hijj het
boek omdat hi1' met iemand als de hoofdpersoon Joo p
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Driessen 9een om9an9 zou willen hebben en omdat
het boek bi1 j de lezers on9ewenste " 9 evoelingen en
9edra9in9en" zou "bevorderen" . De Haan vroe9 Van
De Y
Deyssel
toen of hi 1j in een nieuwe editie van Pip1PJ
elijn tjes
1
die brief in z'n 9eheel mocht afdrukken Juli 1904) .
Het antwoord van Van Deyssel is slechts ten dele bewaard 9ebleven . Voor het opnemen van de bekende
brief 9of hiJ ' 9een toestemming . In februari 1905 vroe9
De Haan of hi1 j zich in Het Volk op Van DeYssels brief
ma9 beroePen . "Als u niet tern9 schri1jft beschouw ik
't als een wei9erin9 ." Van Deyssel schreef niet tern9 .
De Haan 9ebruikte de brief toen niet in Het Volk
maar hiJ ' 9ebruikte hem wel op een ver9aderin9 van
een afdelin9 van de S .D .A .Pin Amsterdam in maart
1905 . In mei deelde De Haan aan Van Deyssel mee dat
er een brochure te9en Tak op staPel stond en dat Van
DeYssels brief daarin is oP9enomen . Van Deyssel
rea9eerde niet . In Jjuni schreef De Haan hem dat de
open brief aan Tak no9 die week zou verschiJjnen . Weer
geen reactie van de kant van Van DeYssel, "zelden is zo
9ezwe9en in alle talen"- aldus Elisabeth Lei1'nse .
Maar LeiJjnse vergist zich . Van Deyssel rea9eerde
wel . HiJj stuurde De Haan "een hoo9harti9e brief van
boosheid" zoals De Haan aan Van Eeden meldde .
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De Haan verontschuldi9de zich en verdedi9de zich en
bracht hem in een fraaie formulerin9 onder het oo 9
"als het uw eerli1jk oordeel is moet 9e er voor staan
en als het niet uw eerli1jk oordeel is, halt 9e 't niet
mo9en schri1jven'
Een wonde in 't hart
Het zal duideliJjk zi1j n dat het De Haan-onderzoek met
bi1jdra9en als die van Elisabeth Lei1jnse weini9 opschiet .
ledere keer moet 1'e weer corri9eren . Lei1'nse : "De
Haan wilde de homo-scene weer9even 'zoals die is"
maar dat heeft De Haan nooit 9eze9d en in ziJjn werk
zal men van een homo-scene niets vinden ledere keer
moet Jje weer nieuwe misverstanden uit de we g
ruimen Lei1'nse : "Onterecht was De Haans roman in
het hoekJ'e van de tendensliteratuur 9edrumd" maar
9een van de betrokkenen heeft hem ooit van eni9e
tendens verdacht, biJjvoorbeeld van een pleidooi voor
het homo-huweliJk . En elkaar maar overschri1jven!
MeiJjer : de kwekelin9 De Haan "kwam in contact met
anarchisten die hem terstond aanvoelden als een der
hunnen" Lei1jnse : de kwekelin9 De Haan "ontwikkelt
sYmpathie voor het anarchistisch socialisme" . Het
er9ste is dat zo'n bewerin9 niet aan waarheid wint ,

al schri1jf 1j e haar tien keer over. De Haan schiJjnt Carry
van Bru99en 'de kraal' to hebben 9enoemd omdat ze
steeds de ideeen van haar laatste minnaar overnam .
Zelf was hi1j met zijn links en rechts 9eleend en 9e9apt
idioom een minstens zo 9rote kraal als zijn zuster, ze9t
Lei1j nse . Maar met welke vo9el zullen wi1j iemand
ver9eli1jken die alsmaar zinnen en bewerin9en van
Jaap MeiJjer napape9aait?
Je zou wensen dat iemand weer eens met resultaten van onderzoek voor de da9 kwam . 9ewoon
eerliJjk onderzoek preties en pienter. Geen 9rote
9reep, 9een interessante flauwekul . 9een Lei1'nse . 9een
De Haan die "vol9ens de Chinese astrolo9ie 9eboren
was in het Jjaar van de slang " . Waarom 9cat iemand
niet eens achter het Italiaanse 9edicht aan dat De
Haan twee keer zonder bronvermeldin9 boven zijn
werk plaatste, een keer voor het tweede deel van
Pathologieen en een keer boven de nerveuze vertelling
'Het monster van China' : "Ho una ferito in cor the 9it to san9ue, I Che a poco a poco mi fara morir . I Trafitta
dal dolor I'anima Ian9ue ; I Amo e it se9reto mio non
posso dir" . Het is een fragment van een 9edicht van
Lorenzo Stecchetti is : Olindo Guerrini . 9etiteld
'Se9reto' of ook 'Melodic')
. Wim J . Simons geeft een
vertalin9 in de uit9ave van Pathologieen van 1975 : "Ik
heb een wonde in 't hart die miJj het bloed we9neemt
en me Ian9zaam aan zal doen sterven . Vervuld van
smart smacht mi1jn ziel ik heb lief en mi1n 9eheim zal
ik niet kunnen ze99en" . Arnold Saalborn nam als
motto in zijn Brieven aan een J'on9en 1957 de re9el
"Amo e it se9reto mio non posso dir" op, daarmee een
verhoudin9 tussen De Haan en hem su99ererend die
nooit heeft bestaan . Wat het citaat in de werken van
De Haan zelf betekent laat zich 9emakkeli1jk vermoeden . Maar hoe kwam De Haan aan die tekst?
Het 9cat om een obscuur 9edicht, dat in de
bekende bundels van Stecchetti niet voorkomt maar
dat wereldberoemd 9eworden is als lied uit 1887 van
Francesco Paolo Tosti misschien de meest gevierde
tomponist van liederen uit die ti1'd . Van een relatie
tussen De Haan en Tosti is ons niets bekend . De Haan
zou de tekst in een liederenbundel 9emakkeliJjk kunnen
zijn to9en9ekomen . Van een relatie tussen De Haan en
Stecchetti is ons evenmin jets bekend maar Stecchetti
is wel in Holland 9eweest en zelfs in Haarlem waar De
Haan de kweekschool bezocht . 9etui9e zijn 9edicht
'Neerland' 1903 : "Vorrei stare in Olanda I Ad Harlem
a Nime9a od a Gronin9a . I Perdermi nella pace
veneranda I Della vita fiammin9a" 'Ik zou in Holland
willen leven I in Haarlem Ni1j me9en of Gronin9en, I me
verliezen in de eerbiedwaardi9e vrede I van het

Vlaamse leven' . Hi1j maakte kenneliJk 9een onderscheid tussen Holland en Vlaanderen maar zelfs de
politieke machten van de da9, de christeliJjken de
liberalen en de socialisten weet hi1j met preties

dezelfde kleuren aan to duiden als De Haan deed .
Stecchetti : " La non ci son contese I Di neri di scarlatti
e di turchini" 'Daar zijn 9een ruzies I van zwarten, roden en blauwen' De Haan schreef in een brief aan
Frank van der Goes over de 9emeenteraadsverkiezin9en van 1903 : "Zwart of blauw is toch 9een
rood en voor de variatie is 't wel 9rappi9 " . Het is een
van De Haans meest fanatieke uitspraken over de
klassenstriJjd .
Extra intri9erend is een tweede associatie .
Stecchetti nam als motto voor in zijn bundel Polemica
een pcar re9els van een 9edicht van Catullus op :
,' Paedicabo ego vos et inrumabo" enzovoort bi1jna
preties de re9els die De Haan aanhaalde in de tweede
verse van PiJp
eh lnlt es. Kree9 De Haan dit motto van
Stecchetti aan9eleverd? Zi1jn bronvermeldin9 luidt : "E
libro sanctissimo Catulli poetae ma9nifissentissimi" ,
wat evenzeer aan Italiaans doet denken als aan
zilveren Latiniteit . Hoe 9 oed kende De Haan Latin?
1 Hi'J
le9de in au9ustus 1903 het staatsexamen of, in november 1902 schreef hiJj can VerweY: "Nou werk ik
hard Grieksch en Lati1'n ." In 1905 schri1jft hiJj evenwel
aan Van DeYssel over Kloos als '9Ymnasiae rector' wat
een kenner van Latin
J niet 9auw doen zou . Aletrino, in
een brief aan Herman Robbers uit 1911, schri1jft over
De Haan : "Hi1j is een knappe vent, die prachti9e &
vlu99e examens heeft 9edaan . " Maar het is toch de
vraa9 of hi1j in staat was zelfstandi9 de 9edichten van
Catullus to lezen .
Dikwi1jls 9of De Haan zijn werk een opdracht mee .
De eerste versie van PipJP1
elijntJjes werd op9edra9en aan
Aletrino Onder9an9en aan Johanna van Maarseveen ,
de drie delen van Patholo9ieen aan respectieveliJjk
Geor9es Eekhoud Herman Bang en Oscar Wilde en
drie 'nerveuze vertellin9en' aan Eekhoud, aan Dick van
Aalst en aan Alfred Douglas . Alleen Dick van Aalst is
ons onbekend .
'Wie was hi1'?'
De (letterlijke) vertaling van 'Neerland' danken wij aan Frans van
Dooren .
Rob Delvigne en Leo Ross promoveerden in 1983 op Brieven
van en aan Jacob Israel de Haan 1899-1908 . Rob Delvi9ne is
werkzaam bij de Openbare Bibliotheek Utrecht ; hi1] is vast

medewerker aan het Hermans-magazine . Leo Ross, tot voor
kort docent moderne Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam, publiceerde de 9rote roman Een
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tourist kwam naar ons dorp, Grieks reisverhaal (1999), een
verzenverzamelin9 Vandaa9 was het in elk geval 9eworden
(2000) en een essaybundel Inbraak Uitval (2001) .

moderne Nederlandstali9e literatuur . Houten 1998,
pp . 1-15 .
Jaap Meijer, Prof. Dr. David Cohen . Heemstede 1992 .

0P bladzi1'de 246-247 leest u de reactie van Elisabeth
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interview

Vernielen is een positieve daad

Een interview met Peter Verhelst

Het li1'kt alsof Peter Verhelst (1962) de poezie heeft of9ezworen . Na zi1'n laatste
dichtbundel Verhemelte uit 1996 schreef Verhelst bekroonde romans als Ton9kat (1999) en
De kleurenvan9er (1996) en toneelteksten als het recente Aars (2000), maar hi1' publiceerde
9een poezie meer. De Hon9aarse neerlandicus Jeno Farkas sprak met Verhelst, over
monsters, Bananarama en knarsetanden, maar vooral over poezie .
Jeno Farkas

"Poezie is een afwi1jkin9 " , ze9t Peter
Verhelst "een defect . Daarvan ben
jk altiJjd overtui9d 9eweest ook toen
ik no9 poezie publiceerde. Maar
to9eli1jk dacht ik ook dat poezie de
hoo9ste kunstvorm was, dat wanneer iemand erin slag9t poezie to
schriJjven, die lets bereikt wat
to9eli1'kerti1jd zeer mathematisch is
maar het irrationele toch toelaat .
Dus alsof het een snort edele rechtskunst is tussen absolute beheersin 9
en loslaten van alle beheersin9 . Ja ik
dacht echt ik wil poezie schri1'ven ."
Dacht?
"Ja dacht. Ei9enli1jk dacht ik na De
boom N1
i"hoff al to stnpPen met het
schriJ'ven van poezie . Nu ze9 ik dat
Verhemelte mi1jn laatste bundel is ."
In dat antwoord klinkt twiJ fe! door
U lijdt
I aan het sYndroom van Mike
Tyson, die altUd
I ze9t dat het zun
l
laatste wedstri/d
l was . . .
"Ik denk dat er bi1j Mike Tyson
financiele kwesties in het 9edin 9
ziJjn . . . Maar echt, ik weet het niet
meer met de poezie . Ei9enli1j k weet
ik ook niet of1je Verhemelte no9 wel
als poezie kan beschouwen . Het
eni9a wat ik weet is dat ik daar zes
of zeven 1jaar mee bezi9 ben 9eweest . Ik weet nog hoe ik eraan be9on . Ik was naar New York 9eweest

en kwam tern9 met het plan om aan
de hand van het stratenpIan van die
stall een bundel to componeren .
Aan de hand van dat model die
9rondstructuur, be9on ik aan Verhemelte . Het was de bedoelin9 er
een enorm 9edicht van to maken .
Inmiddels heb ik het al heel Ian9 niet
meer bekeken . Toch heb ik er
onlan9s no9 een lap tekst van
twinti9 bladzi1jden aan toe9evoe9d .
En ik vrees dat ik daar zolan9 ik leef
no9 aan zal werken . Maar publiceren? Nee . Ik heb ei9enli1'k alti1'd
een enorme weerzin 9evoeld to9enover een boek1je als een dichtbundel .

De pathetiek die daarmee samen9aat het volstrekt debiele vers1jesland de hierarchische re9els die
9elden . . . Ik heb dat altiJ'd volstrekt
idioot 9evonden . Het verdedi9en
van een territorium het zich verwerven van een plaats in de canon
van de Nederlandstali9a Poezie dan
denk ik waar hebben 1jullie het over?
Ik vermoed dat het daar ook heel
veel mee to maken had mi1jn
enorme weerzin en afkeer van de
wereld van de poezie . En ook wel
het besef dat ik al had toen jk be9on
to schri1jven dat poezie ei9enliJ'k niet
thuishoort in een boek . Mi1jn
uit9ever vroe9 miJj om mi1jn
9edichten miJjn verzamelde 9edichten uit to bren9en . Over mi1jn liJ'k .

Nooit! Ik wil zelfs in een testament
laten vastle99en dat dat niet ma9 ."
Is poezie nutteloos?
"volstrekt nutteloos . Maar dat is
ook de kracht van de poezie .
Nutteloos betekent dat het frictie
kan veroorzaken dat het ook een
vorm van subversiviteit kan zi1'n, dat
het hoe vreemd het ook klinkt zelfs
bi1'na politiek kan ziJjn . Heel vreemd .
Ik denk dat het politieke van de
poezie li9t in de volstrekte nutteloosheid ervan . De onhandelbaarheid het felt dat men jets in
handen heeft dat niks opbren9t, dat
toch binnendrin9t . J'e rusteloos last
en Jje vra9en laat stellen ."
Maar in welke zin is uw p oezie dan
Politiek? U heeft ook we! eens
9 ez d, dat niemand u op engagement za! kunnen betrappen .
"Ja dat moet ik toch wat duideli1jker
uitle99en . Ik had dat beter nooit
9eze9d . In Vlaanderen bevinden we
ons in een traditie waar de
zo9eheten 9een9a9eerde literatuur
de slechtste literatuur is die ooit is
voort9ebracht . Geen9a9eerd betekept in dat 9eval dus dat men de
wereld wilde veranderen en dat
probeerde aan de hand van boeken!
Van zoiets word ik dus 9ek . Maar als
ik het heb over Poezie als Politiek
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dan bedoel ik dat ik 9eloof r dat jets
als poezie of romans, of wat dan
ookr mensen hun zekerheden ontneemt . In die zin vind ik weer wel dat
ik 9een9a9eerd ben . Die betekenis
van het ontwrichten van zekerheden
is pure politiek omdat ik vind dat het
voor mijj de eni9e manier is om in de
wereld to staan door Jjuist die twi1jfel
to cultiveren . Antwoorden interesseren mijj dan ook niet. Maar ik vind
het wel belan9ri1'k r dat er constant
vra9en worden 9esteld waarop een
heel voorlopi9 antwoord kan worden 9evonden dat vervol9ens onmiddelliJjk weer wordt ondermiJjnd .
Dus ik ben in die zin 9etrouw can de
politiek dat poezie 9een enkele
ideolo9ie heeft r die Jje houvast zou
kunnen bieden r maar 1je slechts
constant ontwricht, op het verkeerde
been zet . Dat vind ik een waardevolle levenshoudin9 . "
Poezie heeft dus to maken met
levenshoudingen ideolo9ieen?
"Ja ik heb ideolo9ieen r in mi1jn werk
en daarbuiten nooit benaderd als
vaststaande zekerheden r maar wel
als voorlopi9e antwoorden . En dat is
heel normaal omdat wi1j nu eenmaal
menseliJjke wezens zi1nr die alti1jd o p
zoek zitjn naar zin9evin9 en betekenis . Dat zit in onze 9enen
in9ebakken en ik vind dat interessant. Maar ik wantrouw het wanneer die antwoorden vervol9ens ook
in institutes worden 9ehoord zoals
bi1voorbeeld in de kerk . En zoals het
socialisme het communisme en het
kapitalisme . Wanneer het een snort
statuut wordt dan denk ik we g
ermee .
NatuurliJjk is er een deel van mi Jr
dat zelf ook naar zekerheden zoekt .
Maar ik 9eloof liever in kleine entiteiten in kleine cellen r biJjvoorbeeld
lets als twee mensen die twee
kinderen hebben zoals het bi1 j mijj is .
Ik 9eloof daarvan dat het werkt, een
snort kleine entiteit dat zoiets een
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voorlopi9 nest biedt . Maar met de
nadruk o voorlo i in die zin dat ik
miJjn kinderen zo probeer op to
voeden dat ze nadenken en proberen alles wat als zekerheid wordt
9ebracht to betwi1jfelen . Dus ook jets
als een 9ezin wat bi1jzonder vreemd
li1jkt . Maar ik 9eloof niet in de
al9emene stellin9 r dat die constellatier die kleine cel het perfecte
voorbeeld is . In mi1'n 9eval is dit nu
het perfecte model, maar als zo'n
kleine entiteit uitver9root wordt tot
een snort wereldideolo9ie, dan denk
ik, ik wil hier niks mee to maken hebben . Omdat het nameli1jk alti1jd om
mensen draait dat heeft het katholicisme zeer overtui9end bewezen .
Het 9cat altiJ'd over machtsmisbruik .
Het concept van macht fascineert
mijj en dat komt in al mi1n 9edichten r
al miJjn boeken voor. Hoe mensen
zich to9enover elkaar 9edra9en en
elkaar en zichzelf ook manspuleren
om die macht uit to breiden . Daar
to9enover heb ik nu 1juist een
fundamentele wantrouw. En het is
onder andere daarom dat ik Verhemelte schreef zoals ik het 9eschreyen heb een snort ontnemen van
het 9rote verhaal . En ik weet dat het
9een antwoord 9eeft r maar ik 9eef
absoluut nooit een oplossin9 voor
een 9root probleem . Dat is natuurli1jk
weer een snort ideolo9ie op zich ."

U wordt b1 i de Postmoderne dichters
in9edeeld. Wat vindt u daarvan?
"Ik denk dat de term postmodernisme in miJn 9eval een term is van
de critici . Het was in die da9en ook
een beet1je een vreemd klimaat in
Bel9ie en Vlaanderen . Toen kwam
plotselin9 een aantal Jion9e dichters
met boeken . Erik SpinnYr Stefan
Hertmans Dirk van Bastelaere . En nu
is het eenmaal zo dat wanneer een
9roep Jon9e mensen boeken uit9eeft debuteertr dat ze of verle9en
zi1nr of een 9rote mond hebben .
Deze mensen die postmoderne

9eneratie r had een 9rote mond . Ik
heb dat alti1d 9ezien als een snort
positionerin9sdran9 . De wil om zich
to9eli1jkerti1jd to plaatsen in een
traditie en zich erte9en of to zetten .
Er waren dichters bit, die zeer pro9rammatisch waren r die bli1jkbaar
een 9rote dran9 hadden om zich
een plek to verwerven in de
Nederlandse poezie en dat deden
met teksten die bi1jna manifesten
waren . Van Bastelaere heeft dat 9edaan Stefan Hertmans ook . Ik heb
dat alti1jd onnozel 9evonden, omdat
ik manifesten ei9enli1jk ook wantrouw. Omdat een manifest enkel
en alleen een ideolo9isch bevesti9end doel heeft. Ik heb mezelf dan
ook nooit beschouwd als een deel
van de postmoderne 9eneratie .
Maar critici en ook academics
hebben daarin een bepaalde functie
en zi1j delen mij j dan bi1j de postmoderne dichters in . Maar als ik de 9edichten van die mensen lees vind ik
dat die nauweliJjks jets met mi1jn
9edichten to maken hebben ."
!n een interview beweerde u dat uw
9edichten altUd
I met de maatstaf van
de klassieke poezie worden gemeten terwiJjl u veel meer word t
beinvloed door film muziek en
schilderUen. Om met de muziek to
be9innen : hoe is het mo91
eli'k dat
iemand togl
eli'kerti'd
de psalmen van
I
David de muziek van Nirvana
Madonna Bananarama en Handel
moos vindt?
"Oh, zeker kan dat . Zo zit miJ'n
smack in elkaar. Toen ik naar hier
kwam riJjden luisterde ik eerst naar
een stuk muziek van Gluck : Orfeo
ed Fur/dice, een schitterend fragment . En daarna zat ik to luisteren
naar drum 'n' bass . Voila . 0p zaterda9 9in9 ik naar een optreden van
een contratenor. BrilJjant, echt subliem maar als ik naar huffs riJd, wil
ik alleen de 9oorste muziek horen . Ik
snap het niet. Voor mij 9eeft het

dezelfde vorm van ontroerin9 . [en
snort 9evoel waar ik 1jaloers op ben
en daarom houd ik ook zo van
muziek . Het is lets wat zo direct en
chemisch inwerkt op Je Ii1j f en op Je
verstand . Het is absoluut mi1jn
Broom our hetzelfde to kunnen
verwezenliJjken met jets als taal, Bat
zo veel moeili1jker is omdat 1je via

een omwe9 moet 9aan . Je moet het
lezen via een omwe9 door de
hersenen terwi1i muziek in al 1je
porigin Ii1jkt binnen to dripgen . En jk
maak echt 9een enkel onderscheid
tussen Bananarama en Iaat ze99en
Mozart of zoiets . NatuurliJjk niet . Ik
weet wel wat het verschil is de een
is jets 9esofisticeerder dan de antler,
maar qua impact vind ik het
identiek . En daarom houd ik er zo
ontzettend van het heeft me heel
erg beinvloed . Ik ben alti1jd bezi9
met muziek zelfs als ik schri1f, zet ik
sours heel onhoorbaar,
bi1jna
nauweli1jks to horen muziek op . Het
is een snort ademhalin9, ik ben er
stikaloers
op ."
1
Als men uw gedichten leest en
daarb 1/ no9 muziek hoort- kan Bat
dan het effect verhogen? Hebt u
daarmee geexperimenteerd?
"Ja ik werk vaak samen met lers
Dropper, een dJj . Ik weet niet wat
voor snort muziek hiJj nu maakt
maar vroe9er was hi1j een drum 'n'
bass-dJj . Ik heb ooit met hem op9e treden en Bat was loeihard maar
ook melancholisch . Echt een heel
vreemde snort van muziek . Ik hou
ervan omdat het een snort soundscapes zi1n, die hi1j maakt,; dus echt
landschappen- die bestaan uit
klanken . Hi1j heeft ook met mij1
samen9ewerkt voor het toneelstuk
Aars. Hi1j heeft er muziek onder
9ezet, waar de mensen razend
kwaad van werden . Ik weet niet of
het versterkt of niet . Wi1' hebben
daar vaak discussies over 9ehad en
de menin9en zi1jn zeer verdeeld ook

biJj ons . Sours vrees ik dat de muziek
de tekst eenduidi9er maakt omdat
1je een atmosfeer opdrip9t . Omdat
het vri1j zware sours biJjna pathetische muziek is kri19t het plots lets
dat ik dan denk ah come on belacheli1jk . Ik hou er wel van hoor,
maar ik denk Bat ik het no9 niet
9enoe9 onderzocht heb . Er moet
een manier bestaan waarin die
atmosfeer opener bliJjft ."
Er /Ukt
een soon woede in uw poezie
l
to zitten . Sours liken
de teksten een
l
beetle rap-achtig. . .
'Ja maar een ding moet 1e 9oed
be9riJpen . Wat ik maak heeft niks to
makes met ecriture automatique of
wat dan ook . Het is honderden keren bewerkt . Ik vind wel 9rappi9 Bat
veel mensen de indruk hebben Bat
wanneer ze het lezen ze lets lezen
Bat op het papier is 9ekwakt terwiJjl
Bat helemaal niet zo is . Het is 9een
emmer die wordt lee99e9ooid .
Inte9endeel . Het is echt een snort
constructie een tourpositie, die echt
heel-heel beredeneerd is . Ik geloof
dan ook niet Bat het mo9eliJjk is our
to schri1jven onder de invloed van
wat dan ook . Ik ken mensen die
onder invloed van allerlei de meest
waanzinni9e dingen proberen to
schri1jven . Ik vind Bat 1je Bat merkt .
Want our even tern9 to komen o p
die geconstrueerdheid : het is zo bewerkt en beredeneerd Bat het
ei9enli1jk biJjna onmo9eli1jk is . Zelfs
een 9las wiJjn is voldoende our het
our zeep to helpen . Dus ik leef zeer
sober en ascetisch . Als ik schri1f,.
drink ik water. Tekort aan slagp helpt
een beet1e, Bat ze9t jets, maar een
kater is dodelilk, ik snap het ook niet .

Nee ik lath mensen uit die mij1
vertellen Bat ik Bit moet opsnuiven
en Bat inspuiten . Dan denk ik : fuck
you all! Daar wil ik niks van .
Enfin, mi1jn werk berust dus o p
manipulatie, en als Jje dan naar mi1jn
woede' vraa9t, dan 9aat het dus

our een beheerste woede . Maar dat
neemt niet we9 dat 1'e 9root 9eli1jk
hebt er zit een snort bedrevenheid
een snort ener9ie in die mi1j sours
ook verbaast zeker als ik bedenk
hoe ik wel eens schri1jf . Li99end, terwi1i ik aan het eten en drinken ben .
Dan denk ik hoe komt het Bat ik o p
miJn 9emak zit to telefoneren en
graples to vertellen en dan komt er
zoiets uit . Het is nooit mooi . Er zit
altiJjd een knarsetanden of lets in ."
Vloeibaarheid is een van de centrale
woorden in uw werk. Vloeibaarheid
betekent vormeloosheid, 9een vaste
l/~nen, 9een vaste 9renzen, veranderliI
jkheid. Is Bat uw antwoord
o
p
onze maatschapph i die alles heel
duideliIjk- met vaste linen
wil
l
definieren?
"Ja ik ben daar heel erg van
overtui9d . Metamorfose en transformatie staan biJj mi1j in Bat teken . In
al mi1jn boeken is er de wil our lets
vaststaands of to breken die vernieti9in9sdran9 die to9eliJj kertiJjd een
nieuwe scheppin9sdran9 is . Maar
wat ik sche of wat ik min personages laat scheppen ziJjn altiJjd heel
labiele structures die op hun beurt
weer of9ebroken moeten worden .
Dus de afbraak is echt een onderdeel van de transformatie . En Bat is
inderdaad een antwoord op de
illusie van een maakbare wergild . Je
moet weten ik ben katholiek op9evoed . In het katholicisme is de
transformatie het hoo9ste doel de
alfa en omega - denk aan wat er
met Christus is 9ebeurd die herriJjzenis - en ik denk Bat Bat als een
perverse vorm in miJjn hoofd is
bli1jven has9en .
Het is natuurliJj k wel vreemd Bat
iemand die het metafYsische Ii1jkt
of to zweren van metafysische
din9en 9ebruikmaakt . Ik denk Bat
mi1jn boeken over een snort verIan9en 9aan een enorm en ei9enliJj k
zelfs heel zuiver verlan9en . Het is
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misschien ver9eli1jkbaar met wat een
fundamentalistisch katholiek voelt .
Alleen is het eindpunt van dat
verlan9en compleet het to9enover9estelde . Ik hoorde daar ooit een
discussie met een priester over. HijJ
had het over het sYmbool in de
katholieke kerk en ook over het
diabolische . 'Diabole' zou in het
Greeks zoveel betekenen als'verselinterin9' . b en dacht ik . 1a, dat is
ei9enli1jk het doel, daarom ook de
satanistische verwi1jzin9en . Het doel
is de absolute versplinterin9 . Het
we9vallen van alles . In die zin is dat
bi1jna een reli9ieus verlan9en, maar
dat heeft natuurli1jk niks meer to
maken met het 9odsbeeld van het
katholicisme . Het is ei9enli1jk het
to9enover9estelde . Vol9ens miJj is het
to9eliJjk een aardi9 verlan9en, dat
ook lets met de absolute zuiverheid
to maken heeft maar hetzelfde zou

1je ook kunnen ze99en van iemand
als De Sade denk ik . Ei9enli1jk zit
daar ook een enorm verlan9en naar
een puurheid hoe wal9eliJjk het
allemaal ook is .
Een ander belan91
ri k element in uw
werk is de sPiegel, de reflectie.
"Wat ik heel interessant vind is dat
Je, wanneer 1'e in de spie9el kiJjkt
nooit ziet wat er werkeli1'k is . Het is
mo9ellJk, datJje ten eerste ziet wat1je
wilt en ten tweede dat 1je een
om9ekeerde weer9ave ziet, dus de
leu9en in zi1n 9rappi9ste verschi1jnin9en . De spie9el breekt dan
meestal ook zeer postmodern
overi9ens en in die zin is het
waarschi1'nli1jk het element dat het
meest refereerbaar is aan het postmodernisme . Het compleet versplinterde, alsofJje in een kamer staat
en al de spie9els vallen naar

beneden . Paff. En op het moment
dat ze in stukken spatten- al die
brok1jes die 1je dan ziet, dat vind ik
zeer fascinerend . Als Jje daarbi1j het
felt meerekent dat 1je nooit ziet wat
er is vind ik het een zeer 9eslaa9de
combinatie .
Ik zee vernielen als een positieve
daad . Er zit schoonheid in . Als ik
schoonheid 9ebruik in mi1'n werk ,
dan is dat vooral niet in de zin van
'harmonische schoonheid' omdat ik
niet 9eloof in sYmmetrie als de basis
voor schoonheid . Voor miJj is
schoonheid lets wat net asYmmetrisch is . In die zin is het een
9evol9 van het artefact . Omdat het
artefact per definitie een onvruchtbaar en een zichzelf niet meer
reproducerend 9eheel is, een eindpunt- letterli1jk . En zo is lets als
vernielen9 of zelfmoord echt de
kroon op het werk. Daarom is Icarus

illustratie Marijke van Veldhoven
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ook miJjn favoriete held . De val bi1jna
als doel van ziJn 9eboorte . Dan denk
ik wow, dat is mooi . En het felt dat
in mi1jn werk alti1jd zoveel fundamentalistische wezens rondlopen .
die een bepaalde constructie tot het
uiterste doordenken heeft met preties hetzelfde to maken . Het maniakaal aanbren9en van totaal idiote
constructies die bi1jna tot inhoud
worden verheven dat vind ik heel
ontroerend . Vooral omdat zulke
sYstematici weten dat het hen zal
vernieti9en . En net die vernieti9in9 is
de schoonheid ervan . Dat vind ik zo
on9elofeli1j k ontroerend . Het is een
snort fundamentalisme waar ik
week van word . Heel mooi .
Wat mi1j ook mateloos fascineert
dat zi1jn hun sYmbolen . Het pentagram is er zo een . In Tongkat biJj-

specialiseren in de moderne Neder/andse
/etterkunde . Dit interview kwam tot
stand in het trader van een

onderzoeksco//ege over 'Postmoderne
Poezie in Neder/and en V/aanderen' .
Farkas' eindscriptie aan de Universiteit
van Boedapest ging over invloeden uit
kunst en muziek op het werk van Peter
Verhe/st.

r

voorbeeld is dat het sYmbool van de
verzets9roep in het verhaal . A I die
to9en9estelde en zichzelf en elkaar

to9ensprekende inhouden die men
verleent aan zulke sYmbolen waardoor ze tompleet zinloos worden .
Ook dat pentagram is betekenisloos .
En toch besmeuren de satanisten er
de muren mee en roept het heel
sterke readies op biJj mensen .
Loop maar eens rond met een
pentagram rond Jje nek. Daar kri1'9 Je
na tien minuten 9a9arandeerd een
opmerkin9 op . Ik denk eerli1k 9eze9d
dat ik in het echte leven niet met die
mensen zou kunnen opschieten . Ik
zou ze uitlachen . Maar als constructie vind ik het bril1jant . Ik heb een zeer
g rote affiniteit met fundamentalisten
maar to9eli1j kerti1j d een
enorme wal9in9 van de methoden
die ze 9ebruiken omdat die, zoals bijJ
elke ideolo9ie, monsterli1jk ontsporen . Maar het zi1jn wel verdomd
intri9erende monsters ."
JenO Farkas woont in Boedapest waar hij
Nederlands studeerde . In 2000 was hi]
een halflaar in Nederland, om zich aan
de Universiteit Utrecht verder to
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De heren in hun hofje
Elisabeth Leijnse

Ik 9eloof niet dat veel din9en in een mensenleven
onafwendbaar zi1jn . Maar tot de weini9e onafwendbaarheden reken ik in elk 9eval deze : wie het waa9t
jets to schri1jven over Jacob Israel de Haan en niet
Delvi9ne en Ross heet, wordt kort erna door de heren
De Haan-deskundi9en in het openbaar terecht9esteld .
Deze behandelin9 mochten in het verleden al velen
onder9aan die ooit over De Haan schreven of uitsprakes deden : Jef Sprankenis Mari1jke Stapert-E99en ,
Abel Herzber9 . Gerrit Komri1j en anderen . Een
apotheose van rituele executie vormde hun publicatie
in Maatstaf 31 1983 12, over 'Jacob Israel de Haan
en het editeerprobleem' : ziJ j betrof simpelwe9 alle
andere tekstbezor9ers van De Haan dan zi1jzelf .

Ook het in moot1jes hakken van LudY Giebels is van
oudsher een hobby van Delvi9ne en Ross al bezor9de
de terloopse schimpscheut aan haar adres tweede
alinea in mi1jn bovenstaande executiestuk me wel een
lachbui . Nu wordt Giebels ervan beschuldi9d dat ze
haar ei9en seksuele fantasma's proljecteert op De Haan
zi1n 9efriemel met Arabische 1i on9et1jes, terwi1jl de
9ei1jkte deskundi9en formeel verklaren dat erniets is to
weten over "De Haans sexual behaviour in Amsterdam
en in Palestina" . In 1983 werd Giebels door hen J'uist
aan de schandpaal 9eklonken we9ens haar beeldvormin9 van een vroom-1joodse Jacob Israel de Haan in
Palestina het censureren van "bi1jna 9enante"
passages, en het bedekken van de "schaamte" van De
Haan . De deskundi9en wisten toes wel de9eli1jk : "Vol9 ens ons is er een evident verband met Pippeli
l l n tjes
l .
waar het schoenpoetsert1je Koos van de Dam op precies dezelfde 'biJjna 9enante manier' wordt benaderd
als de Arabische 1ion9etJjes in Jeruzalem . WiJj vrezen dat
de to9enstellin9 tussen de Amsterdamse IibertiJjn en de
PalestiJjnse vrome 1food - alsof Saulus zich tot Paulus
had bekeerd! - door boeken als dat van LudY Giebels
kunstmatig in stand wordt 9ehouden . De vos De Haan
verloor ziJjn haar, maar niet ziJjn streken : Reinaert met
een keppeltJ'e! " De Revisor 9 1982 5, p . 80 Van
proJjectie van het romanpersona9e Koos van de Dam
op de Arabische 1ion9et1jes 9esproken .
Dat de hierboven 9epubliceerde banvloek die mijJ
nu treft toch no9 vi1jf 1jaar op zich liet wachten ,
beschouw ik als een vorm van uit9estelde executie .
BiJj zoveel 9ratie rest mi1j weini9 antlers dan de
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deskundi9en Delvi9ne en Ross to danken voor hun
aandachti9e lectuur van miJjn stukken . loch wil ik bij1
hun verriJjkende kanttekenin9en opmerken dat ik vind
dat het van eni9e kwaadwilligheld getui9t dat ze de
voetnoten van mi1jn eerste twee teksten onvermeld
laten waarin consequent de bronnen van de gebruikte parafrases worden aan9e9even . Ook wil ik
9raa9 9ewoon ze99en waarom ik, die niet behoor tot
de intieme kris9 van De Haan-specialisten, toch jets
over hem heb durven to publiceren .
Ik schreef in de 1'aren 1996-1997 drie teksten over
De Haan waaruit hiervoor kriskras wordt geciteerd ,
simpelwe9 vanuit mi1jn intri9e voor deze auteur in
wiens oeuvre en secundaire literatuur ik me had
verdiept . Het eerste stuk vormt de tekst van een lezin 9
die ik 9of in het kader van een colloquium over 'Tussenfi9uren in de literatuur` r dat in september 1996
plaatsvond aan de Universiteit van Names . Het
expIiciete doel van het colloquium was om het
concept 'tussenfi9uur' to toetsen en toe to Iichten aan
de hand van het oeuvre van schriJjvers van diversen
huize : kolonisten mi9ranten, postkolonialen, Caribische auteurs . Het leek me zinvol Jacob Israel de Haan
aan dit prisma toe to voe9en omdat zi1jn bio9rafie een
interessante casus vormt
en omdat hi1j het
'tussenfi9uurschap' vaak heeft 9ethematiseerd in ziJjn
werk . De bedoelin9 van mi1jn biJjdra9e tot dit colIoquium was niet om de geiJjkte De Haan-deskundi9en
in deskundi9held to overtreffen - mi1jn excuses als ik
deze schiJjn heb gewekt - of om het publiek tot
dusver onbekende documenten over de Haan onder
o9en to bren9en .
Mi1jn tweede stuk schreef ik op verzoek van de
redactie die een bundel samenstelde bi1j het afscheid
van mi1jn oud-hoo9leraar Louis Gillet UI9 . die in zi1jn
onderwi)js van closereadin9 en sti1jlver9eli1jkend onderzoek zi1jn waarmerk had 9emaakt . MiJjn bedoelin9 was
om aannemeliJjk to makes dat er tussen de eerste en
de tweede versie van PiplPelijn
dermate o p vallende
1 tjes
1
sti1jlverschillen ziJjn op to merken dat men kan spreken
van een 'verdeYsseliserin9' van de stiJjl . Ik heb deze
hYpothese proberen to staves aan de hand van de
briefwisseling tussen De Haan en Van DeYssel uit het
on9epubliceerde proefschrift van Delvi9ne en Ross .
Waarvoor mi1'n excuses .

Mi1jn derde tekst over De Haan ten slotte schreef ik
voor het Kritisch Literatuur Lexicon . Ik ljet de redactie
toen ze me om deze biJjdrage verzochten weten dat de
'natuurli1jke' auteurs volgens miJ j de 9ecanoniseerde
Hanianen Delvi9ne en Ross zelf waren . Waarom hen
niet 9evraa9d? Uit het antwoord van het Kritisch
Literatuur Lexicon be9neep ik onder andere dat de
redactie in dat geval vreesde dat er door de onvermiJjdeli1jke uithalen in diverse richtin9en een al to zeer
uit z'n balans 9etrokken stuk over De Haan zou
ontstaan . Ik heb in miJ'n stuk voor het Kritisch
Literatuur Lexicon 9eprobeerd om behalve een
g ebalanceerd beeld van de auteur, ook een zo compleet mo9eli1jke secundaire Iiteratuur to presenteren .
Ten slotte bied ik mi1jn excuses aan voor de
mo9eli1jkheid dat ik met miJjn ondeskundi9e stukken bij1
enkele mensen misschien eni9e belangstelling zou
kunnen hebben 9ewekt voor Jacob Israel de Haan . Dat
was uiteraard niet miJjn bedoelin9 .
Ik kom daarmee wel met permissie bijj de
fundamentele ambivalentie die spreekt uit de vele
klaa9liederen van Delvigne en Ross over de onvoldoende aandacht die De Haan - en dus de deskundigheidstandem zelf - vindt in de pens, bijj andere
onderzoekers en bijj uitgevens zie hun eerste alinea .
Na de zeer informatieve artikelen die de heren vooral
in de 1j aren tachtig over De Haan hebben 9eschreven r
kan men zich afvra9en of ze niet eerder de marktbedervers dan de pleitbezorgens van hun auteur ziJjn

9eworden . Niet alleen de eeuwi9 polemische toon
ook een simpel 9ebrek aan redactionele kwaliteit
draggt daartoe bi1j . Ik mag dan wel 9een verstand
hebben van De Haan eni9 verstand van editietechniek
heb ik wel . Anno 1994 promoveerden Delvigne en
Ross 9ezamenliJj k op een brieveneditie Brieven van en
aan Jacob Israel de Haan 1899-1908 zonder eni9e
editietechnische verantwoording de drie referenties
aan Mathi1j sen en VerkruiJjsse ziJjn cosmetisch , die ze
sindsdien naar eigen ze99en bij' een uitgever proberen to sliJjten . Hun editie mag dan wel deskundi9e
aantekenin9en over De Haan bevatten het editietechnische puin is moeili1jk to ruimen . Is 'Jacob Israel de
Haan en het editeerprobleem' echt alleen maar een
kwestie van onvoldoende belangstellin9 bij j uitgevens
en publiek?
Intussen kri19 ik bijj de namen Delvigne en Ross het
visioen van twee be9i1jntJjes met smetvrees die hun
da9en doorbrengen met het schoonhouden van hun
hofJje . Elke bezoeker die het waa9t aan to topen, of
zelfs maar even over de hasg to ki1jken wordt hardhandig verJjaa9d, waarna de bezems opnieuw voor
Iange tiJjd in de weer ziJjn . Als het hofJje weer is ontsmet
en aan9eharkt, trekken de begiJjnen zich terng achter
hun 9ordi1jnen om, onder het genot van een kopl'e
kruidenthee voor de gal, to loeren naar een vol9ende
indrin9er, die natuurli1jk steeds Ianger op zich laat
wachten hetgeen dan weer stof oplevert tot pretti 9
zelfbeklag .

Antwoord aan Elisabeth Leijnse
Rob Delvi9ne en Leo Ross

Wi1j constateren dat Elisabeth Lei1j nse op geen enkel
punt van kritiek in ons opstet ingaat .
Liever maakt ze ernsti9e r maar onduideli1jke 'editietechnische' bezwaren te9en ons proefschrift waaruit
ze toch zo veel heeft over9eschreven .
Nee ook deze tekst van Elisabeth Lei1jnse vormt
een
aanwinst voor de De Haan-Iiteratuur .
9
0p een onderdeel heeft Lei1jnse 9eli1jk : wi1j wekten
de indruk dat witj veronderstellin9en over het priveleven van De Haan prindpieel afwiJjzen . Dat doen wij1

niet . Daarover hebben wi1j elders 9een twi1jfel laten
bestaan zie bi1j voorbeeld een recente bi1jdra9e aan
Bio9rafie Bulletin : 'Meester De Haan 9aat nooit verloren' 200012 . Maar als iemand dan met een meli 9
damesfantasiet1'e over friemelen en in-de-bil-kniJpen
op de proppen komt dan is dat wel teleurstellend .
De bi1jzin 'die evenveel als wi1 j weet' enzovoort was
op die plek misplaatst . Hi1j zal in ons binnenkort to
verwachten nieuwe De Haan-boek geschrapt zi1jn .
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Gerard Groeneveld, Zwaard van de
geest. Het bruine boek in
Nederland 1927-7945.
Vantilt (Nijmegen), 2001 .
429 blz . prijs € 27,18 .
ISBN 90 75697 51 1

Moeder, vertel no9 eens van
Adolf Hitler
De neertandicus Gerard Groeneveld
1956 werkzaam als docent aan
de Ho9eschool voor Economische
Studies to Rotterdam houdt zich al
1jarenlan9 bezi9 met boeken
waarvan wi1j Nederlanders het
bestaan al Ian9 uit ons collectieve
geheu9en hebben 9eschrapt, nameli1'k het 'bruine boek' . Het
'bruine boek' werd door Nederlandse fascisten vanaf begin jaren
twinti9 en later ook door nationaalsocialistische splinter9roepJes 9eschreven en uit9e9even our de
Nederlandse burger kennis to laten
maken met de extreem-rechtse
ideolo9ie die vol9ens hen 9eheel
Europa zou moeten 9aan beheersen . Het boek bond in to9enstellin9 tot de directere vormen van
propaganda, zoals het 9esproken
woord de 9ele9enheid our de
ideolo9ie van een intellectueel
laa91'e to voorzien en our op wat
subtielere wi1'ze invloed uit to
oefenen .
Groeneveld is een verzamelaar
van deze bruine literatuur in de
9oede zin van het woord : dankzijJ
hem hebben we eindeliJjk een
9lobaal overzicht 9ekre9en van de
'bruine' literatuurproductie tussen
1920 en 1945 . Vooraf9aand aan
dit standaardwerk had Groeneveld
al veel speurwerk verricht zo bli1'kt
uit zi1jn respectabele pubticatieliJjst .
Een aantal onderwerpen dat in
Zwaard van de geest wordt
besproken is al eerder door Groeneveld uit9ediept . HiJ' pubticeerde
in 1989 een artikel over de Nederlandse vertalin9 van Mein KamPf.
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die in 1939 onder de titel Mi'n
KamP op de markt kwam . Over de
vertaler Steven Barends die met
voornaam ei9enli1jk Samuel heette
maar dit to Jfoods vond klinken- was
een 1jaar eerder onder de titel
Q uerulant in fascistisch letter/and
een boek1ee van de hand van
Groeneveld verschenen . In 1992
verscheen er ook no9 een over de
uit9ever ervan De Amsterdamsche
Keurkamer . Verder verdiepto Groeneveld zich in de boekencensuur in
bezet Nederland en hield hi1j zich
bezi9 met de nationaal-socialistische boekhandel Het Bolwerk . De
ei9enaar Barend Willem Zi1'fers
opende reeds in 1936 - toen no g
onder de naam De Driehoek- in de
Amsterdamse Kalverstraat het eerste filiaal .
DuideliJjk is dat Groeneveld een
correctie wilde aanbren9en op het
beeld dat uit het vi1'fdeli9e werk
van Adriaan Venema SchriJvers
,
uitgevers en hun collaboratie
1988-1992 naar voren komt .
Venema heeft weliswaar als eerste
het terrein van de Nederlandse
colla-boratie in literaire krin9en uit
de doeken 9edaan, maar schoot
in zi1'n subJjectieve benaderin 9
to ver door, waardoor het 9eheel
de vorm van een afrekenin 9
kree9 . Moeten we het beeld
9 eloven dat Venema van de
Nederlandse
literaire
krin9en
schetst dan was Jje als schri1jver of
uit9ever Of helemaal 9oed of
helemaal font : de nuance ontbrak .
De kleinste misstap gold in de
o9en van Venema als een daad van
collaboratie . Bovendien bevat Venemas werk veel onnauwkeuri9heden wat het 9eschetste beeld
niet bepaald 9eloofwaardi9er
maakt . Groenevelds ob1jectiviteit hi1j doet noch positieve noch
negatieve uitsproken over de persoon zelf - is een duideliJjke reactie
op deze houdin9 .

De titel Het Zwaard van de geest
verwi1jst naar Goebbels' uitsprack
tiJ'dens de oorlo9sboekenweek
waarin boek en zwaard met elkaar
ver9eleken worden : de een als
wapen van de 9eest en de ander
als wa en van het front
. 353) .
De voornaamste functie van het
boek vol9ens het nationaalsocialisme was de propa9andistische waarde ervan . Ook Groeneveld wit de functie van het bruine
boek laten zien . HiJj doet dat als
vol9t : na een overzicht over de
periode voor 1940 vol9en thematische hoofdstukken over onder
andere ras en antisemitisme over
de rot van de vaderlandse 9eschiedenis voor de nationaalsocialistische propaganda, over
censuur en ten slotte over boekpropa9anda . De lay-out wordt niet
apart behandeld . Maar het 9root
aantal mooie illustraties dat in het
boek van Groeneveld of9edrukt
staat. 9even aan dat beeld voor de
propaganda minstens net zo
belan9ri1'k was als tekst .
Allerlei aspecten van het bruine
boek komen dus aan de orde our
een impressie to kri19en van wat
er zoal als 'bruin' kan worden
9edefinieerd . Want een ding is
zeker : de 9renzen tussen '9oed'
en 'bruin` en dus 'font' vallen
niet alti1jd even helder to trekken .
Als eerste maatstaf zou Jje de
achter9rond en de doelstellin9en
van de uit9ever kunnen nemen
maar sours verschenen no9 voor
de bezettin9 'bruine' boeken bi'1
9erenommeerde uit9eversbedri1jyen . Zo kwam vlak voor de bezettin9
Het Duitsche
Witboek,
Documenten over de laatste faze
van de Duitsch-Poolsche crisis o p
de markt . Dit boek 9aat in op de
ti1jd vooraf9aande aan de inval van
Duitsland in Polen die hierin als
een verdedi9in9 van Duitse zi1jde
te9en Poolse a9ressie wordt

voor9esteld . Ten tweede : ook
schri1'vers konden als 9evol9 van
0pportunisme en persoonli1jke
9 ebeurtenissen sours vreemde
spron9en maken . Wat to denken

van een sociaal-democraat die zich
tot het fascisme bekeert? Als
derde criterium 9eldt natuurli1jk de
inhoud van de werken zelf . Aan de
hand van Groenevelds thematische aanpak kri19 1e toch een
aardi9e indruk van wat daaraan
zoal 'bruin' kon zi1jn : zoals de
nadruk op yolk en vaderland o p
ras en antisemitisme . Maar de
verschillende fatties binnen het
Nederlandse nationaal-socialisme
zetten verschillende accenten .
Hierdoor kon de ene doelstellin 9
nadruk op yolk en vaderland wel
eens met de andere ras in conflict
komen : want de rassenleer, die
uit9aat van een Germaans ras ,
ontkent immers het bestaan van
een Nederlands yolk en verlan9t
een raszuivere staat . Deze 'Germaanse' visie zou in het uiterste
geval ertoe kunnen hebben 9eleid
dat het van 1joden 9ezuiverde
Nederland bi1j het Duitse Ri1jk zou
worden 9evoe9d . Hier speelden
op de achtergrond politieke
menin9sverschillen mee nameli1jk
de stri1jd tussen de NSB die de
Nederlandse zelfstandi9held wilde
behouden en de meer op de
Duitse SS georienteerde 9roepr die
een zelfstandi9 Nederland dus niet
zo belan9riJjk vond .
De boeken zelf staan dus
centraal in Groenevelds werk
maar in korte bio9rafieen worden
schriJjvers uit9evers en instanties
besproken die met de bruine
boekenproductie to maken hadden . DuideliJjk wordt onder andere
dat de 'bruine' uit9everi1jen vanwe9e
de
zo1juist 9eschetste
ideolo9ische menin9sverschillen
9een 9esloten front vormden
maar elkaar vaak to9enwerkten ,

wat de propaganda voor het
'bruine' boek natuurli1jk niet ten
9oede kwam .
Groeneveld 9aat in op de ti1jd
voor 1940 our het 9eheel in een
bredere context to plaatsen - lets
wat Venema verzuimde . De uit9everiJ j van de NSB, de
Nederlandsche Nationaal Socialistische
Uit9everi1 of9ekort : Nenasu en de
reeds 9enoemde Amsterdamsche
Keurkamer kwamen in mei 1940
immers niet zomaar uit de lucht
vallen . Hun bestaan 9eeft aan dat
er ook in Nederland al eerder een weliswaar kleine - schare aanhang ers van het Italiaanse fascisme en
het Duitse nationaal-socialisme
rondliep . Bovendien vertelt Groeneveld er ook bi1 j hoe de Italiaanse
en Duitse situatie was want
daarvan hebben de Nederlandse
antidemocraten immers veel af9 ekeken . Zo bestond er rinds 1927
in Italie een 'festa del libro' feest
van het boek en vanaf 1934 een
'Woche des deutschen Buches' r
een soon boekenweek waarvan de
ironie wil dat die in Nederland tot
op de da9 van vandaa9 bestaat .
Verder beschriJjft Groeneveld de
9rote rol die Joseph Goebbels, de
Duitse propaganda-minister, het
lezen in het Derde RiJjk toekende als
middel our nationaal-socialistische
propaganda to
kunnen
verspreiden . Daartoe 9elastte Goebbets de inrichtin9 van de Duitse
Reichskulturkammer waarbiJj iedereen zich moest aansluiten die lets
met cultuur had uitstaan . 0p die
wi1jze kon hiJj veel beter controle o p
de cultuurbeoefenaars uitoefenen :
censuur en propaganda gingen
immers hand in hand . In de
bezettin9sti1'd wend een soon9elike
instantie onder de naam
1
Kultuurkamer met een be9inletter
'K' omdat dat Germaanser zou
klinken ook in Nederland op9e richt . Helaas ver9eet Groeneveld

een aantal propa9andistische publicaties to vermelden dat reeds
kort na Hitlers machtsovername in
1933 verscheen met het doel
our in Nederland be9rip voor
het Duitse nationaal-socialisme to
kweken zoals de brochures Over
Het Duitsche Nationaal-Socialisme.
Een po9in9 tot verklarin9 van
Nederlandsche zijde 1933 van
Rudolf Steinmetz en Grondslagen
van het Duitsche nationaalsocialisme 1934 van Hendrik
Krekel . Beide auteurs waren lid van
de Nederlandsch-Duitsche Werk
9emeenschap, die voor nauwe
contacten met Nazi-Duitsland
i1'verde . Te9enover het Hitlerregime stond zi1j welwillend .
Groeneveld noemt beide fi9uren
wel maar alleen in verband met
hun rol tiJj dens de bezettin9 .
Steinmetz wordt zelfs op drie
verschillende plaatsen met steeds
hetzelfde boek vermeld r nameli 1jk
met de in 1942 9epubliceerde
Niederlandische Betrachtun9en zur
deutsch-Niederlandischen Verstandi un
. 74, 221, 315 waarin
hi1j Jjuist de Duitsers be9ri p
probeerde bi1j to bren9en voor de
ei9enheid van het Nederlandse
yolk .
Steinmetz' en Krekels boekJjes
uit respectieveli1j k 1933 en 1934
ziJj n ook in het Duits vertaald .
Groeneveld last echter zien dat het
meestal our9ekeerd 9in9 . Voor
de9ene die in vertalin9en 9einteresseerd is biedt Zwaard van
de 9eest het een en antler : want
hoe zeer de Nederlandse Hitler9elovi9en zich ook uitsloofden r het
merendeel van de propa9andistische literatuur kwam uiteindeli1jk
toch uit Duitsland en werd vertaald
in het Nederlands . Johanna
Haarers Moeder, vertel eens wat
van Adolf Hitler 1942
een
bio9rafie voor kinderen over Hitlers
1jeu9d, was ook in Nederland
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behoorli1jk succesvol . Dat wekt de

indruk dat het toch allemaal niet zo
heel veel voorstelde wat er in
Nederland zelf tot stand kwam o p
dat 9ebied . Inderdaad wares de
9eschriften vaak van weini9 literaire
waarde en zi1jn de meeste schri1jvers
van bruise literatuur, zoals Jan H .
Eekhout George Kettmann Jr . en
Steven Barends na 1945 uit het
9ezichts-veld verdwenen . Dat wil
echter niet ze99en dat er maar
summier 'bruise' boeken verschenen . De boekenmarkt werd
eronder bedolven en een aantal
ervan verkocht ook heel aardi9 . Dit
wares echter meestal de kinder- en
1jeu9dboeken maar daarover straks
meer. Naast de ontspannin9slectuur was er een kleine markt
voor populair-wetenschappeliJj ke
boeken met een lichte propa9andistische tint . De Haa9se
uit9ever Oceanus was daarvan het
boe9beeld . Met zi1jn werken over
muziek en schilderkunst probeerde
deze de 'Nieuwe Orde' een
beschaafd rand1je to 9even .
Naast de productiekant uit9evers schri1jvers is er de receptiekant : wat vonden de lezers
aan van het bruise boek? Het
aantal verkochte boeken ze9t
immers niets over hun invloed o p
de lezer. Groeneveld geeft zelf aan
niet precies to weten hoe groot
deze 9eweest is . Wat de antisemitische boeken en brochures
betreft betwiJjfelt hiJ j dat ze een
mentaliteitsveranderin9
bi1j de
Nederlander hebben bewerkstelli9d
p189 . Groeneveld merkt over de
Duitse situatie op dat hi1j niet weet
of de propaganda voor het bruise
boek ondanks de ho9e verkoopaantallen wel tot het 9ewenste
effect heeft 9eleid . p . 22 Maar en daar 9aat Groeneveld niet op in
- oorzaak en 9evol9 kunnen ook
worden om9edraaid als 1je stelt dat
er in Duitsland een 9rotere mate
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van

9evoeli9held heerste voor
nationaal-socialistische propa9an da die aldaar tot aanzienli1j ke
verkoopsuccesses van het 'bruise'
boek leidde . In het Nederlandse
ideolo9ische klimaat ontbrak deze
9evoeli9held en daardoor ook de
mo9eli1jke invloed van propagandalectuur op Nederland . In werkeliJjkheid zal
het hier een
wisselwerkin9 betreffen . Groeneveld 9eeft zelf aan dat het propagandistisch effect van boeken
veel indirecter van aard was dan
dat van film radio of affiche . [en
andere interessante vraa9 die dit
boek oproept, maar niet beantwoordt Iuidt als vol9t : zou een
bonafide uitgever er beter in sla9en
om een propagandistisch boek met
succes aan de man to bren9en dan
een nationaal-socialistische uitgeveri1j waar de Nederlandse lezer al
biJj voorbaat wantrouwi9 to9enover
stond?
Hoe staat het trouwens met de
invloed van de nazi-propaganda o p
kinderen? Die ziJjn bi1 9ebrek aan
historische en politieke voorkennis
immers 9emakkeli1jker to beinvloeden . Wetende dat de Jjeu9d de
toekomst heeft
hebben
de
propa9andisten
die door de
bezetter ri1jkeli1jk financiele en
personele ondersteuning kre9en
zeker hun best 9edaan . Zoals al
geze9d, zi1jn er 9rote aantallen
propagandistische kinderen
1jeu9dboeken verkocht . Het eerste
nationaal-socialistische 1j eu9dboek
in Nederland was Kwik
de
fascistenl'ongen 1934 - verta I i n g
van Der Hitlerl'un9e Quex van Karl
AloYs Schenzin9er. Het verhaal
draait om de 1jon9en Kwik die lid
was van de HitlerJu9end . Het
personage was 9ebaseerd o p
Herbert
Norkus
die
ti1jdens
straat9evechten met de 'roden', de
communisten daadwerkeli1jk om
het leven was 9ekomen en

vervol9ens als martelaar van de

HitlerJu9end to fun9eren . TiJjdens
de bezettin9 verschenen de DrieStuiver-Romans met als hoofdpersoon detective Philip Raack .
Voor de subtiel antisemi-tische
propa9andistische werkin9 van
deze Jjeu9dreeks, in 1944 toch
9oed voor een opla9e van zo'n
70 .000 exem p laren r werd door het
Nederlandse verzet zelfs 9ewaarschuwd . Eerder voor een volwassen publiek bedoeld was het in
1941
bi1' de Amsterdamsche
Keurkamer verschenen Van den
vos ReYnaerde . 9eschreven door
Robert van Genechten dat een aan
de nieuwe ti1'd aan9epaste versie
van het middeleeuwse epos moest
zijn . Het boek vormde een
nationaal-socialistische pleidooi
voor raszuiverheid en een 'natuurli1jke orde' met een krachti9e leider .
Aan de andere kant richtte het zich
te9en de 1joden die deze waarden
ondermitjnden . Antisemitische tendensen wares dan ook duideliJjk
aanwezi9 in dit werk waarvan de
eerste opla9e van tweeduizend
exemplaren in een mum van ti1jd
was uitverkocht . 0p de precieze
effecten van deze boeken op de
1jeu9d 9aat Groeneveld niet in . Het
metes anno 2001 van de invloed
van bruise boeken op de mentaliteit van kinderen en Jj eu9di9en in
de 1jaren veerti9, zoals een
veranderende houdin9 Je9ens
Jjoden,
is
immers
niet
zo
eenvoudi9 .
Het
sYmpathieke
aan
Groenevelds studie is dat hij1
zonder to ba9atelliseren, maar ook
zonder de zwart-witschilderin9 van
Adriaan Venema laat zien hoe
sommi9e uit9evers en schri1jvers in
het net van de steeds verder
radicaliserende bewe9in9 van
de 'Nieuwe Orde' verstrikt raakten . Zoals de toch redeli1jk
gerespecteerde schriJjver Henri

Bruning die met een katholieke
achter9rond in 1934 lid werd
van de Verdinaso Verbond van
Dietsche Nationaal-Solidaristen ,
na de overval op de Nederlanden
in 1940 zich bi1' de NSB aansloot en
het eind 1944 no9 in zi1jn hoofd
haalde om be9unsti9end lid van de
SS to worden . En naast katholieken
naast Brunin9 onder meer Wouter
Lutkie en protestanten onder
anderen Jan Eekhout waren er
zelfs
voormali9e
sociaaldemocraten onder anderen Gerrit
Jan Zwert-broek die de kant van
het
Nationaal-Socialisme
op9in9en . Sommi9e figuren vallen
zelfs in geen enkel hok1je in to
delen . In dit verband kosteliJ'k om
to lezen is het levensverhaal van de
opportunist W.H .M . van den Hout
alias Willem W. Waterman die
voor de oorlog in dienst was bi'J
een redame-bureau luchti9e en
humoristische boeken schreef,
maar in 1940 propagandaleider
werd van Zwart Front een door
Arnold Mei1jer geleide extreemrechtse parti1, en meewerkte aan
de Drie-Stuiver-Romans . In 1944
voerde hijj re-dactie over het
satirische propa-9andablad De Gil .
Zi1jn carriere raakte na afloop van
de
oorlo9
zelfs
in
een
stroomversnelling, want hi1' kree g
bekendheid als auteur van de Bob
Eversserie die hijj onder het
pseudoniem WillY van den der
Heide schreef, en maakte verhalen
voor het seksblad Candy.
Zwaard van de 9eest geeft
vooral veel interessante voorbeelden van bruine boeken maar
weinig echte condusies . Ondanks
de indelin9 van de boeken in
verschillende cate9orieen die de
functie van het bruine boek
moeten aan9even bli1jft elk hoofdstuk meer een opsommin9 van een
aantal boeken die een bepaald
kenmerk 9emeen hebben . Hi1j wil

vooral laten zien wat er zoal
verscheen wie het schreef en wat
de uit9evers waren . 0p afzonderlike
werken 9aat hijj steeds maar
1
kort in . Het li1jkt erop dat Groeneveld vooral een 9ede9en overzicht
heeft willen 9even . Een duideli1jk
beeld van hoe 9root biJj voorbeeld
de verkopen nou daadwerkeliJjk
waren in ver9eli1jkin9 met boeken
van
niet-nationaal-socialistische
uitgevers ontbreekt . Over het
effect van de propaganda doet
Groeneveld nauweli1j ks uitspraken .
Het is de vraa9 of het uberhaupt
mogeliJj k is om een condusie to
trekken die verder 9aat dan de
opmerkin9 dat het effect van de
propaganda niet zo heel 9root zal
zi1n 9eweest . Die pretentie heeft
Groeneveld niet en hij j belooft dan
ook niet meer dan hijj waar kan
maken . Verder vallen enkele
slordigheden op, zoals de spelfouten in de Duitse titels die een
9ermanist niet aan zich voorbiJj kan
laten 9aan . Het bliJjkt steeds weer
een hele op9ave to ziJjn - zowel in
Nederlandse kranten als boeken om Duitse citaten en titels correct
over to nemen . Kost het een
uit9ever dan werkeli1jk zoveel extra
moeite om deze passages door een
ter zake kundi9e to laten beki1jken?
Een opmerkin9 van inhoudeliJjke
aard betreft de opmerkin9 over de
Duitse schriJjvers Hans Friedrich
Blunck Bruno Brehm en Werner
Ber9en9ruen p . 97) . Deze zouden
alle drie in het Derde RiJk 9evierde

driekwart-1joodse 9etrouwd was ,
moest hijj in 1937 de Reichskulturkammer verlaten .
Niettemin heeft Groeneveld een
boeiend overzichtswerk 9eschreyen . Hi1j weet de nuance weer to
9even en de voorbeelden spreken
tot de verbeeldin9 . Dit beeld wordt
nog bevesti9d door de vele
kleurriJjke illustraties met boekomslagen die aantonen dat er

desti1jds toch heel wat geld in de
lay-out werd gestoken om het
bruine boek aan het kind de man
en de vrouw to brengen . Verder
maakt het uit9ebreide personenen zakenregister het werken met
Groenevelds boek zeer aangenaam .
Christiaan Janssen

auteurs ziJn geweest . Dit wekt de
indruk dat ze alle drie het Naziregime een warm hart toedroegen .
Groeneveld scheert ze daarmee
over een kam : Ber9en9ruen, die
het nationaal-socialisme afwees
hoort niet in dit riJjt1je thuis . HiJj was
in to9enstellin9 tot Blunck en
Brehm nauweli1jks bereid tot
concessies to9enover het bewind .
Omdat hijj bovendien met een
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Luc Herman en Bart Vervaeck,
Vertelduivels . Handboek

verhaalanalyse. Brussel/Nijmegen
(VUBPRESS en Vantilt) 2001 . 184
blz. € 18,10 . ISBN 9075697554
De focalisatie voorbi1'? Over
structuralistische zekerheden en
Postmoderne mo9eli1'kheden
Het is stelli9 waar wat de Belgische
literatuurwetenschappers Luc Herman en Bart Vervaeck in hun
studie Vertelduivels beweren :
ondanks evidente tekortkomingen
fungeert op onze universiteiten de
strut-turalistische narratolo9ie in
de re9el nag steeds als het model
aan de hand waarvan studenten
kennismaken met de analyse van
verhalen en romans . De thans
beschikbare introducerende handboeken laten zien
dat
de
bruikbaarheid van de klassieke
structuralistische theorie uit de
1jaren zesti9 nag altiJd groot is .
Dat geldt zowel voor de meer
algemene literatuurwetenschappeliJjke inleidingen als Over literatuur van Jan van Luxembur 9,
Mieke Bal en Willem WeststeiJ'n uit
1987 en A19emene literatuurwetenschap . Een theoretische inleidin9 van Barend van Heusden en
[Is Jon9eneel uit 1993 als voor de
handboeken die een gedetailleerd
instrumentarium bevatten voor
het
analYseren
van
literaire
teksten : De theorie van vertellen
en verhalen . Inleiding in de
narratolo9ie van Mieke Bal uit
1978 en het recente Literair
mechaniek . lnleiding tot de
analyse van verhalen en gedichten
uit 1999 van Erica van Boven en
Gillis Dorlei1'n . Oak in Vertelduivels ,
dat eerder een reflectie op tal van
verteltheorieen
is
dan
een
leer9an9 in proza-analyse, staat
het structuralisme in zekere zin
centraal : het is het onderwer p
van het tweede en middelste
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hoofdstuk dat met ruim zesti 9
bladziJjden het meest omvan9riJjke
is .
De of9elopen vi1jfentwinti9 1aar
ziJjn er veel deel theorieen antwikkeld die de klassieke narratolo9ie hebben gecorri9eerd
aan9evuld of verdiept . De relatief
grate onbekendheid van deze
nieuwe
benaderingen
bracht
Herman en Vervaeck ertoe met Vertelduivels het eerste Nederlandstali9e overzicht to publiceren van
het structuralistische vertel-sYsteem
en een selectie post-moderne
inzichten . In drie hoofd-stukken
ondernemen de auteurs hun
'hellevaart' die begint in het
voor9eborchte van de voor9eschiedenis 1 dan vervolgd wordt
in het inferno van het structuralisme 2 en eindigt in het
pur9atorio van een aantal postklassieke opvattin9en (3) . De hemel
bliJjft dus 9esloten het boek gaat
immers over vertelduivels ofwel
over vele narratolo9ische 9idsen niet over een super9ids die de
waarheid in pacht heeft - van wie
de kwaliteiten en 9ebreken belicht
warden .
Vertelduivels dat mag duideli1jk
zi1n, is met ziJjn evaluatieve
beschri1jvin9en allerminst een min

of meer ob1jectieve inventarisatie
van theoretici en concepten . Niet
het minst bliJjkt dat uit de kritische
besprekin9 van de structuralistische
narratolo9ie en wat eraan vooraf
9in9, een besprekin9 die aldus
telkens de aankondi9in9 is van wat
ik toch als de ei9enliJjke kern van
het boek beschouw : het derde
hoofdstuk . Daarin warden als
geze9d,
een
aantal
recente
theorieen belicht die mo9eli1jke
alternatieven ziJjn voor de 9esi9naleerde lacunes en manta's in het
traditionele analYsemodel .
Enkele anvalkomenheden zi1jn
eerder
onder
de
aandacht

9ebracht, biJ'voorbeeld door Mieke
Bal toes zi1j in 1990 de vi1'fde druk
van De theorie van vertellen en
verhalen bezor9de . In een voorwoord wees ze erap dat de
stucturalistische pretenties van
universele 9eldigheld inmiddels
achterhaald zi1n, onder meer door
de toenemende inbreng van de
lezer in poststructuralistische theorieen door de opkomst van de
feministische literatuurwetenscha p
en door het 9roeiende belan9 van
postmoderne literatuur. Vier 1'aar
later verscheen in De nieuwe
taal9ids een 9root besprekin9sartikel over deze volledi9 herziene

versie van Bals handboek en oak
daarin werden de grenzen van het
9evesti9de analYsemodel met zi1jn
voor niet-realistische literatuur al to
schematische en statische be9rippenapparaat duideliJjk aangegeven
Hans Antes
Kees Sin9elfin g .
Fabian Stalk 'De theorie in de
prakti1jk' . In : De nieuwe taalgids 87
1994 , pp . 326-351 . De structuralistische verteltheorie zo tones
Herman en Vervaeck overtui9end
aan
schiet tekort door haar
overwe9end formele orientatie
rigfide sYstematiserin9 en haar
voorkeur voor eenduidipe classificaties hierarchische niveaus en
ondubbelzinnige cate9orieen . Het
zal overigens niet verbazen dat
deze auteurs in dit verband met
veel kennis van zaken het
postmoderne literaire repertoire
aanwenden . Vervaeck immers
publiceerde in 1999 zi1'n monog rafie over Het postmodernisme in
de Nederlandse en Vlaamse
roman . En oak deze studie liet zien
dat wanneer biJjvoorbeeld de
vertrouwde coordinates van tiJd,
ruimte causaliteit en perspectief
aan erosie onder-hevig zi1n, zoals
op uiteenlopende wi1jze het geval
is in proza van onder anderen
Atte Jon9stra Willem Brakman ,

Charlotte Mutsaers r Gerrit Krol en
Peter Verhelst r men met het
structuralistische sYsteem niet ver
komt .
Herman en Vervaeck hebben
zich 9elukki9 niet beperkt tot een
droge ver9eliJjkin9 van theorieen .
DikwiJ'Is wordt ten illustratie van de
relevantie of de 9ebreken ervan in
het bi1jzonder verwezen naar een
tweeta I i n
Verteld uivels op9enomen ultrakorte verhalen to
weten 'Pe9asisch` uit de bundel
PaardeIam 1996 van Mutsaers en
'De kaart' uit De oudste 1jongen
1998 van Krol . Bovendien han-

teren de schriJjvers een preal 9
leesbare sti1i en 9even ze per
hoofdstuk een heldere motiverin 9
van het 9evol9de parcours .
rote linen ziet dat
In zeer g rote
traJject er als vol9t uit . In 'Voor en
rond het structuralisme` het eerste
hoofdstuk r komen 9eran9schikt
onder een zestal aandachtspunten ,
aspecten aan bod die in ho9e mate
het fundament hebben 9evormd
van de structuralistische verhaalstudie r zoals de oppositie telling showing uit Lubbock's The craft of
Fiction 1921 en het be9rip implied
author uit The Rhetoric of Fiction
1961 van WaYne Booth . Sommi9e
aspecten zijn zeer bekend r zoals de
in de para9raaf 'Waarnemen en
spreken' behandelde perspectieftYpolo9ieen van Stanzel auctoriale r
personale en ik-vertelsituatie en
Friedman van editorial omniscience
tot dramatic mode) . Het onderscheid tussen waarnemen en zien is
in deze indelin9en no9 niet
verdisconteerd . Dat kriJ9t pas
9estalte met het be9rip focalisatie
vol9ens Herman en Vervaeck een
van de "cruciale inzichten die de
narratolo9ie aan het structuralisme
to danken heeft" .
'Het structuralisme' heet het
tweede hoofdstuk en dat vol9t qua
opzet en besproken onderwerpen

9rotendeels het patroon van
Gerard Genette r dat in Nederland
door Mieke Bal is 9ecanoniseerd .
Dus met de driedelin9 9eschiedenis-verhaal-vertellin9 als hoofdonderscheidin9 en binnen dat
kader aandacht voor 9eiJjkte
cate9orieen als 9ebeurtenissen en
acteurs niveau 9eschiedenis ti1d .
karakteriserin9
en
focalisatie
niveau verhaal
vertelinstantie r
vertella9en en bewustziJjnsvoorstellin9en niveau vertellin9 . De
besprekin9 in termen van voor- en
nadelen van deze en andere
be9rippen voert steevast tot
de constaterin9 dat de bruikbaarheld of de toepasbaarheid ervan r
althans voor de analyse van
Postmoderne literatuur, problematisch of weini9 zinvol is .
Het derde en laatste hoofdstuk
is 9etiteld 'De postklassieke
narratolo9ie' en daarin wordt in
kort bestek een relatief 9root
aantal hedendaa9se opvattin9en
belicht die de rol van de lezer en
zijn context en de ideolo9ische
dimensies van tekst en lezer
centraal stellen . De postklassieke
lezin9en van Mutsaers' en Krols
verhaal zijn overtui9ende demonstraties van verrassende betekenistoekennin9, die met behul p
van den9eliJj ke nieuwe inzichten en,
niet to ver9eten r een aanzienliJj ke
analYtische vaardi9held tot de
mo9eli1'kheden behoort .
Herman en Vervaeck sla9en er
over het al9emeen 9oed in met
Vertelduivels het 9ecombineerde
overzicht to presenteren van de
succesvolle structuralistische methodiek en een postmoderne
relativerin9 . Het is alleen Jjammer
dat de helderheid van het betoo 9
er no9al eens bi1j inschiet door
terminolo9ische slordi9heden of
een verkeerde voorstellin9 van
zaken of een to 9eisoleerde en
vluchti9a besprekin9 van een

theorie . Zo is het verwarrend en
onJjuist to beweren dat de
auctoriele vertellen geen personage
in de "tekst" is p . 25), of "buiten
de fictionele wereld" staat p . 40),
terwi1'I wordt bedoeld dat hi1' niet
als personage optreedt in het door
hem vertelee verhaal . Ronduit
on9elukki9 zijn de re9elmati 9
voorkomende formulerin9en "hi1jvertellin9" en "hi1jverteller" als
benamin9 voor de vertellende
instantie in de personale vertelsituatie of in de zo9enaamde
of9ezwakte vormen van auctoriaal
vertellen . De 'hi1j' is immers de9ene
over wie wordt verteld door een
instantie die grammaticaal natuurli1jk een 'eerste persoon' is .
De besprekin9 van de 9ecompliceerde bewustzi1jnsweer9ave die
de vriJje indirecte rede of erlebte
Rede is zou erbi1 9ebaat zijn als
9ebruik was 9emaakt van het
be9rip tekstinterferentie waarmee
Wolf Schmid in Der Textaufbau in
den Erzahlun9 en Dotoevskis
l uit
1973 dit stiJ'Imiddel tYpeert als een
vertellerstekst en persoonstekst o p
9rond van taalkundi9e ei9enschappen . Ten slotte : een formulerin9 als "de vertellen doet zijn
best om deze betrokkenheid to
dramatiseren door het 9ebruik van
de vriJje indirecte rede" in het derde
hoofdstuk 9eeft aan dat Herman
en Vervaeck ten onrechte de
vertellen opvoeren als de instantie
die verantwoordeliJjk is voor de
aanwezi9held van biJjvoorbeeld de
vri1je indirecte rede in een fictionele
tekst . MiJj dunkt dat daar eerder de
in een antler hoofdstuk besproken
implied author voor in aanmerkin 9
komt want met dat concept wordt
toch het or9aniserende prindpe
aan9eduid dat hierarchisch boven
de tekstuele la9en is 9esitueerd .
Dit snort onzor9vuldi9heden
en omissies last evenwel onverlet r dat Herman en Vervaeck er
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on9etwiJjfeld in 9eslaa9d zijn de
9edachte over to bren9en die ze in
de slotzin van Vertelduivels verwoorden : "Misschien zijn er in de
narratolo9ie minder zekerheden
dan de structuralisten 9ehoopt
hadden maar misschien zijn er
Jjuist daardoor ook meer mo9eliJ'kheden ."

Andre Jolles 1874-1946
"Gebildeter Va9ant" . Brieven
en documenten . BiJjeen9ebracht
in9eleid en toe9elicht door Walter
ThYs . Amsterdam/Leipzig
Amsterdam University
Press/Leipzi9er Universitatsverla 9
GmbH 2000 . 1 173 blz .
Pri1js € 56,72 . ISBN 9053563466

Hans Anten

Brieven waren nu eenmaal zijn
fort niet
Zo hoort een brievenuitgave er
inderdaad uit to zien! De door
Walter ThYs bezor9de editie van de
correspondentie van de Nederlandse literator en intellectueel Andre
Jolles 1874-1946 is een toonbeeld
van gede9enheid . ThYs, die vooral
bekend is door zijn standaardwerk
over het ti1jdschrift De kroniek
opent met een uitvoeri9e inleidin 9
op de brieven en documenten en
met biografische overzichten in
verschillende vormen . Vervol9ens is

r

welhaast iedere brief compleet
op9enomen en van een 9edetailleerde annotatie voorzien waarin
steevast de vindplaats wordt vermeld de in de correspondentie
voorkomende onduideli1jkheden
worden verhelderd en alle - maar
dan ook werkeli1jk alle - genoemde
p ersoonsnamen worden voorzien
van ge9evens over 9eboorte- en
sterf1jaar, nationaliteit en beroep .
Dan vol9en no9 een aantal
documenten waaronder aantekenin9en, onuitge9even werken en
da9boekfra9menten, en een zeer
complete biblio9rafie- een overzicht van door Jolles 9e9even
colleges, een list
met bronnen en
1
literatuur en foto's en andere
illustraties . Af9ezien van een aantal
tekstuele slordi9heden en het
9 ebruik van een uiterst dunne
papiersoort - bli1'kbaar om de ruim
1100 bladzi1jden toch in een
volume to kri19en - niets dan lof
voor de wi1jze waarop aan deze

254

Vooys4-Jaargang 19

uit9ave vorm is 9e9even . Meni 9
bezor9er van een brievenuit9ave
kan aan dit werk een voorbeeld
nemen . Zo keuri9, accuraat en
9rondi9 ziet men het zelden . ThYs'
fascinatie voor de persoon Jolles
bli1jkt niet 9eminderd Binds hi1j meer
dan 45 J'aar 9eleden in De nieuwe
taal9ids een eerste bio9rafische
schets over hem publiceerde .
Echter, waartoe alleen al deze
moeite al die informatie al die
details? Waartoe al dit werk dat
on9etwi1jfeld Jjaren heeft 9ekost?
Wie is Andre Jolles? Enige neerlandici zullen
hem
kennen
vanwe9e zijn rol in de letterkunde
tiJjdens het laatste decennium van
de ne9entiende eeuw, een handvol
historici
kennen
zijn
naam
vanwe9e zijn vriendschap met
9eschiedkundi9e Johan Huizin9a ,
en in het buitenland met name
Duitsland en Italie zullen enkelen
zijn naam verbinden met literaire
vormleer - een perifere uitstulpin 9
van de literatuurwetenschap . AI9emene bekendheid 9eniet Jolles dus
allerminst en misschien is dat
eveneens de reden waarom aan
het verschiJjnen van deze uit9ave
no9 zo weini9 aandacht is besteed
in Nederlandse bladen . Goed : wie
is dus Andre Jolles en wat zou
deze uitgave interessant kunnen
maken?
Andre Jolles wordt in 1874 in
Den Helder 9eboren en hiJ' 9roeit
op in Amsterdam, het literaire
Amsterdam van Tachti9 en Ne9enti9 . Door zijn moeder, de romanciere Jacoba Cornelia JollesSin9els, die in haar huffs een snort
salon hield en de oprichtin9 van De
nieuwe 9ids door een roYale
schenkin9 merle mo9eliJjk maakte
komt hiJj al heel Jjon9 in aanrakin 9
met de 9roten van het culturele leven in die da9en : Veth Gorter, Derkinderen Diepenbrock .
Als puber verdiept hi1 j zich in

Maeterlinck en Ruusbroec en raakt
9eheel vol9ens de mode in de ban
van de middeleeuwse mYstiek . Hij1
publiceert in 1892 zijn eerste artikel
in De Amsterdammer en verlaat in
dezelfde da9en het gymnasium .
Een Jj aar later - Jolles is dan no g
9een ne9entien - werkt hi1j mee
aan het baanbrekende Vlaamse
ti1jdschrift Van Nu en Straks ; hij1
correspondeert eni9e tiJjd met
August VermeYlen . Hi1j is een van de
initiators van De kroniek die vanaf
1895 verschiJ'nt . In dit weekblad ,
qua vernieuwend elan de geesteli1jke opvol9er van De nieuwe
gids is de Jj on9ste medewerker
Jolles in de vol9ende Jjaren
vli1jmscherP en veni1jni9 als 'Piet de
Smeerpoets' en schri1j ft hi1j verder
opmerkeli1j ke artikelen over Iiteratuur theater, schilderkunst en architectuur. Er verschi1jnen toneelstukken van zijn hand en hiJj zet zich
in voor de Vondelherlevin9 . Uit
deze ti1jd stammen zijn vriendschappen met de kunsthistoricus Ab Y
Warbur9 en met Johan Huizin9a .
En dan in 1899 op een refs door
Italie, ontmoet Jolles zijn toekomsti9e vrouw f een Hambur9se
burgemeestersdochter, en hi1j besluit niet meer tern9 to keren naar
Amsterdam . Het paar woont eerst
in Florence en later in Freibur9 en
Berlin
1 waar Jolles als kunsthistoricus aan de universiteiten werkzaam
is . Po9in9en van Huizin9a om in
Nederland een professoraat voor
zijn vriend to bemachti9en zijn
ver9eefs . Jolles' leven neemt een
dramatische wending als hi1 j zich bij1
het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlo9 tot Duitser laat
naturaliseren en zich vri1jwilli9 bij 1
het le9er aanmeldt . In de eerste
oorlo9s1j aren is hi1j aan het front
waar hiJ' in 1916 wordt we99ehaald
om als hoo9leraar aan de door de
Duitse bezetter op9erichte Vlaamse
Ho9eschool in Gent les to 9aan

9even . Jolles doet dit in zijn officiersuniform . Voor deze activiteiten
veroordeelt de Bel9ische 1justitie
hem later biJj verstek tot vi1jftien 1jaar
dwan9arbeid . Na de oorlo9 bezet
Jolles de leerstoel Vlaamse en
Nederlandse Taal en Letterkunde
aan de universiteit Leipzig . Hier
schriJjft hi1j zijn belan9ri1jkste werk
Einfache Formen over preliteraire
uitin9en als le9enden
sa9en
mYthen en sprook1jes . De politieke
en economische crises in Duitsland
doen Jolles besluiten zich - uit
overtui9in9 - aan to sluiten bi1j de
nazi-parti1 ; het leidt tot een
definitieve breuk met Huizin9a . Tot
1945 bli1jft hiJj in functie als
hoo9leraar, zonder zich echter al to
vli1jti9 in to zetten ten 9unste van
het regime . In februari 1946
overli1jdt Andre Jolles in Leipzig ; er
bestaan vermoedens van zelfJ

moord, en al wordt dit toch onwaarschiJj nliJk 9eacht, het zou de
toepasseliJjke finale 9eweest zijn
van dit bizarre leven dat beslist
meer bekendheid verdient .
De vraa9 is natuurli1j k : opent de
voorli99ende briefwisselin9 nu de
avonturenroman die Jolles' leven
was? Citaten van ti1d9enoten, voor
in het werk 9ereproduceerd stemmen de verwachtin9en in elk 9eval
hoo9 : Jolles had een "esprit
charmant et paradoxal" , was "een
der meest versatiele 9eesten, die
het Holland van de 19e eeuw heeft
voort9ebracht" , "einer der vielseiti9step kunstlerischen Menschen
1jener Zeit" "de 9rote tovenaar"
die fonteinen van bril1jante kennis
naar alle kanten liet spuiten"
Maar na de eerste nieuws9ieri9held bekruipt Jje bi1j het doornemen
van de brieven al snel het 9evoel
van teleurstellin9 . Jolles haalt in zijn
brieven nauweli1jks de 9eroemde
9enialiteit en scherpzinni9held die
zijn conversaties en publicaties
kenmerkten . Hi1j beschri1jft vooral

alledaa9se din9en in een alledaa9se taal en in alledaa9se epistels . Hi1' 9eeft hier zelf de reden
voor : vanuit Florence vraa9t hi1j in
1900 aan een vriend in Amsterdam
of deze hem bi1j de S .D .A .P wil
inschriJjven weliswaar had hiJj zelf

9eprobeerd een aanmeldin9sbrief
to schriJjven maar, zo bekend hi'1 .
"brieven zijn nu eenmaal mi1jn fort

niet" p . 217 . En de 9ermanist Jan
de Vries zei : "Jolles was een man
die in het 9esprek al zijn schatten
uitstortte maar er niet toe kwam te lui was zei hiJj zelf - om zijn
ideeen op papier to zetten . " p . 57
Geen inzicht in een vie
scandaleuse of intelectuelle dus
maar misschien uit literairhistorisch oo9punt belan9wekkend?
Jolles nam tenslotte een heel ei9en
p laats in in het literaire leven in
Nederland tussen 1890 en 1900 .
Niet voor niets voert Willem Paa p
hem op in zijn bekende sleutelroman Vincent Haman . Maar
helaas ook die9enen die beIan9stellin9 hebben voor de
cultuur van het fin de siecle vinden
niet wat ze zoeken . De brieven
verschaffen nauweliJjks inzicht in
het 9edachte9oed van Jolles of dat
van zijn ti1jd . Zo is er amper
aandacht voor de dramatische
onder9an9 van De Nieuwe Gids ,
9een woord wordt 9ewiJjd aan de
g rote debatten over de relatie
tussen kunst en maatschappiJj in
die da9en . Je kriJ9t steeds de
indruk dat Jolles in zijn brieven
vooral bezi9 is zichzelf en zijn werk
to promoten en dat het 9rote
bewee9 der 9eesten om hem heen
hem niet kan boeien . 0pvallend
zijn wel eni9e uitspraken waarin hijJ
al zo vroe9 als in maart 1892 het
failliet van de bewe9in9 van
Tachti9 aankondi9t . Aan zijn
1jeu9dvriend Jan Kalf schri1jft hi1j :
"Als wi1j artiest willen zijn moeten
we altiJjd doorwerken en oefenen ,
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't is niet 9enoe9 om 9eliJjk to
worden aan V DeYssel, Goiter of
Kloos wi1' moeten verder, een
richtin9 die stilstaat verzwakt . Het
publiek be9int flu al to bewonderen en als dat 9ebeurd sic is het
uit met al het moois we moeten
uitpescholden worden met steenen 9esmeten met met bloemen .
Geen decadenten willen we ziJjn
hoofdfi9uren . . . . Bi1j God Jan we
moeten de wereld laten schudden
of antlers schoolmeester worden
en zwiJ9' en . " p . 114 Jolles piesenteert zich hier nadrukkeli1j k als

Ne9entiger, maar het is helaas een
van de weinige opmerkingen die
hi1j maakt over de ontwikkelin9 van
kunst en Iiteratuur in die periode .
Mevrouw Jolles-Sin9els, die ook
met eni9e brieven is verte9enwoordi9d . bespreekt daarente9en
diverse facetten van het Amsterdams cultuurleven en het is to
betreuren dat haar aandeel in de
brievenuit9ave
noodzakeliJjkerwi1js? zo beperkt is 9ebleven .
In de ti1'd na 1900, en zeker
nadat zijn politieke stellingname
hem vanaf 1914 ook in Nederland
kwali1jk wordt 9enomen zijn er
Iangzamerhand steeds minder
banden met zijn vaderland . Vol
afschuw constateert Jolles rond
1912 zelfs dat hi1j het Nederlands
niet meer zonder "Duitsch accent"
kan spreken p . 334 . De briefwisseling . vooral die met zijn
familie is dan ook grotendeels in
het Duits . Voor deze periode zal
hier to lande niet veel interesse
ziJjn . In hoeverre boeit ons de
ontstaans9eschiedenis van een
boek als Einfache Formen dat tot in
het Portu9ees en Kroatisch is vertaald maar merkwaardi9 9enoe 9
niet in het Nederlands?
Intensief contact bli1jft er tot
1933 wel bestaan met Huizin9a en
in deze correspondentie zijn bi'J
9elegenheid de door ti1d9enoten
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zo 9ewaardeerde kwaliteiten van
Jolles tern9 to vinden . Het niveau
waarop beide mannen hun ideeen
uitwisselden is beslist verbi1jsterend .
Het is ironisch dat de meeste van
deze brieven evenwel niet in deze
uitgave zijn op9enomen maar in
de al eerder verschenen Huizin9adocumentatie ; de brieven die no g
overbleven - vermoedeli1jk omdat
de inhoud niet zoveel waarde had
-ziJ'n flu dus ook 9epubliceerd .
"Helaas miste hi1j sommi9e
karakterei9enschappen, zonder

welke 9een werkeli1jk bereiken, o p
welk 9ebied dan ook mo9eliJjk is" ,
schreef Henriette Roland Hoist over
Andre Jolles . In die zin zijn de
Br/even en documenten 9eheel in
de geest van Jolles . Zoals men van
de Jjon9e Jolles hoge verwachtin9en had zo had ik die ook van
deze uit9 ave ;~ voor beide gingen ze
niet in vervullin9 . Brieven waren nu
eenmaal zijn fort niet .
Martijn Vermast
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